
 
 

EEESSSCCCOOOLLLAAA   DDDEEE   BBBRRRIIIDDDGGGEEE   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luís Oliveira 
 



 Introdução  
 

 
Refª.: all_bids Versão: 1.0 Autor: Luís Oliveira  - 2 - 

 

 
I N T R O D U Ç Ã O  

 
 

Este trabalho resulta de um projecto antigo de condensar as diferentes sequências de leilão possíveis e os 

respectivos significados, de acordo com o sistema base de marcação. Num segundo volume, será feita uma 

abordagem semelhante para leilões competitivos.  

 

“Todas as vozes...” é um manual de consulta. Para os jogadores que estão a dar os primeiros passos na 

modalidade, poderá ser uma ferramenta de grande utilidade. A integração de novos jogadores nos 

tradicionais circuitos competitivos não é fácil. Grande parte desta dificuldade resulta da grande 

complexidade dos sistemas de marcação que, embora partindo quase sempre de uma base natural, vão 

sendo “inundados” de convenções. 

 

Esta é, muito provavelmente, a fase da formação em que mais gente abandona o bridge. É um problema 

que tem de ser abordado pelos alunos de forma inteligente. Uma vez mais, o monitor é o vosso aliado 

principal. Ele vos indicará que torneios jogar, como jogar e, acima de tudo, com quem jogar. 

 

Bem-vindos ao fascinante mundo do bridge! 

 
Luís Oliveira 
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A S  A B E R T U R A S  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

1♣  11 a 21 pontos com 3 ou mais cartas de paus. Pode ser: 

 Mão balançada, sem ricos de 5 nem oiros de 4, fora dos limites das aberturas em ST. 

 Mão unicolor a paus, 6 ou mais cartas 

 Mão bicolor com mais cartas de paus que no outro naipe. No entanto, nos casos de aberturas 

limitadas a 15H, esta regra nem sempre é aplicável: 

♠ D2 

♥ RDV43 

♦ - 

♣ AV10654 

No exemplo acima tem de abrir em 1♥. Caso decida abrir em 1♣ e o parceiro responda 1♠ não 

poderá anunciar o naipe de copas (inversa). No entanto, se o naipe rico for espadas, já pode e deve 

abrir em 1♣  

♠ RDV43 

♥ D2 

♦ - 

♣ AV10654 

Abre em 1♣ porque o naipe de espadas pode ser anunciado ao nível 1 e repetido ao nível 2 para 

anunciar um bicolor económico. 

♠ 2 

♥ RV3 

♦ AV43 

♣ RV654 

Neste caso é melhor abrir em 1♦. Se abrir em 1♣ e o parceiro marcar 1♠, terá de rebidar 2♣ (nunca 

1ST com um singleton) 

1♦  11 a 21 pontos com 4 ou mais cartas de oiros. No caso de um 4-4-3-2, pode ter apenas 3 cartas de 

oiros (excepção). Pode ser: 

 Mão balançada, sem ricos de 5, fora dos limites das aberturas em ST.  

 Mão unicolor a oiros, 6 ou mais cartas 

Capí tulo 
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 Mão bicolor com tantas ou mais cartas de oiros que paus ou com mais cartas de oiros que noutro 

naipe, se rico. No entanto, nos casos de aberturas limitadas a 15H, quando o 2º naipe do bicolor é 

rico, esta regra não é aplicável: 

♠ - 

♥ RDV43 

♦ AV10654 

♣ D2 

No exemplo acima tem de abrir em 1♥. Caso decida abrir em 1♦ e o parceiro responda 1♠ não 

conseguirá anunciar o seu naipe de copas. E com: 

♠ 4 

♥ RDV4 

♦ AV1065 

♣ D32 

tem de abrir em 1♦. Se o parceiro responder 1♠, não pode marcar 2♥ (seria uma inversa). Terá de 

repetir o naipe de oiros ou, em alternativa, marcar 2♣ 

1♥ 11 a 21 pontos com 5 ou mais cartas de copas. Pode ser: 

 Mão semi-balançada, 5-3-3-2  

 Mão unicolor, com 6 ou mais cartas 

 Mão bicolor com tantas ou mais cartas de copas que noutro naipe, se paus ou oiros ou com mais 

cartas que em espadas. No entanto, nos casos de aberturas limitadas a 15H, quando o 2º naipe do 

bicolor é espadas (5 cartas), esta regra não é aplicável: 

♠ RDV43 

♥ AV10654 

♦ -  

♣ D2 

No exemplo acima tem de abrir em 1♠. Caso decida abrir em 1♥ e o parceiro responda 1ST, 2♣ ou 

2♦ não conseguirá anunciar o seu naipe de espadas. 

1♠ 11 a 21 pontos com 5 ou mais cartas de espadas. Pode ser: 

 Mão semi-balançada, 5-3-3-2  

 Mão unicolor, com 6 ou mais cartas 

 Mão bicolor com tantas ou mais cartas de espadas que noutro naipe.  

1ST 15 – 17 pontos, sem ricos de 5 cartas. Pode ser: 

 Mão balançada ou semi-balançada – 4-3-3-3; 4-4-3-2; 5-3-3-2; 5-4-2-2; 6-3-2-2. Os naipes de 5 ou 

6 cartas não podem ser naipes ricos. Em casos muitos especiais (valores concentrados nos naipes 

curtos) deve abrir em 1ST com mãos não balançadas. 

2♣ 21-23HL com, no mínimo, 18H. Pode ser: 

 Mão balançada 22-23HL (pode ter um naipe rico de 5 cartas, se mau naipe) 

 Unicolor indeterminado, com 6 ou mais cartas no naipe (ou 5 se naipe rico e muito bom naipe) 
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2♦ 23 ou mais HL. Forcing de partida, qualquer distribuição 

2♥ 6 a 11 HL, com 6 boas cartas em copas. Sem 2 vazas defensivas, sem 4 cartas em espadas 

2♠ 6 a 11 HL, com 6 boas cartas em espadas. Sem 2 vazas defensivas, sem 4 cartas em copas 

2ST 20 – 21HL, sem ricos de 5 cartas. Pode ser: 

 Mão balançada ou semi-balançada – 4-3-3-3; 4-4-3-2; 5-3-3-2; 5-4-2-2; 6-3-2-2. Os naipes de 5 ou 

6 cartas não podem ser naipes ricos. 

3x 7 cartas no naipe “x”. Bom naipe, valores abaixo da abertura 

3ST Naipe menor de 7 cartas encabeçadas por A,R,D,V 

4x 8 ou mais cartas no naipe “x”. Bom naipe sem ases laterais 
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D E S E N V O L V I M E N T O S  

O LEILÃO PASSO-A-PASSO 

 
Neste capítulo vamos estudar todos os desenvolvimentos possíveis, a partir de cada uma das aberturas. Em 

primeiro lugar será apresentado o quadro com as respostas possíveis para cada abertura. Depois serão 

apresentados quadros para cada um dos desenvolvimentos, até à 2ª voz do respondente.  

ABERTURA EM 1♣ 

1♣ 1♦ 6+ pontos, 4+ cartas de oiros. Para mãos de 6-11, nega ricos de 4 cartas 

1♥ 6+ pontos, 4+ cartas de copas. Pode ter 4 cartas de espadas 

1♠ 6+ pontos, 4+ cartas de espadas. Pode ter 4 ou 5 cartas de copas se tiver 5+ espadas 

1ST 8-10 pontos, sem ricos de 4 cartas 

2♣ 6-10 pontos, 5+ cartas de paus, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas. 

2x 16+ pontos, naipe “x” sólido. Forcing de partida, tentativa de cheleme 

2ST 11-12HL, sem ricos de 4 cartas 

3♣ 11-12DH, 5+ cartas de paus, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas 

3ST 13-15HL, sem ricos de 4 cartas 

4♥♠ Para jogar. Naipe independente, sem valores laterais 

4ST Pergunta de ases (muito raro) 

DESENVOLVIMENTOS – REBIDE DO ABRIDOR 

1♣ 1♦  

1♥  11-16 pontos, 4 cartas de copas. Pode ter 4 cartas de espadas 

1♠  11-16 pontos, 4 cartas de espadas, nega 4 cartas de copas 

1ST  12-14 pontos, sem ricos de 4 cartas 

2♣  11-15 pontos, 6+ cartas de paus, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas. 

2♦  12-14DH, 4 cartas de apoio em oiros, nega ricos de 4 cartas 

2♥♠  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas no naipe rico anunciado 

2ST  18-19HL, mão balançada. 

Capí tulo 
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3♣ 15-17HL, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas 

3♦  15-17DH, com 4 cartas de oiros e sem ricos de 4 cartas 

3ST  Normalmente unicolor sólido em paus, com defesa nos naipes não falados. 

4♦  Mão muito desbalançada, com aspirações de cheleme. 

DESENVOLVIMENTOS – 2ª VOZ DO RESPONDENTE 

1♣ 1♦  

1♥ 1♠ 6+ pontos, 4 cartas de espadas, sem 4 cartas de copas. 

 1ST 6-7 pontos, mão balançada sem ricos de 4 cartas 

2♣ 6-10 pontos, mão desbalançada sem ricos de 4 cartas 

2♦ 6-10 pontos, 6+ cartas de oiros, sem ricos de 4 cartas. 

2♥ 6-10 pontos, 4 cartas de apoio em copas  

2♠ 4º naipe forcing, nega 4 cartas de espadas 

2ST 11-12HL, mão semi-balançada com defesa em espadas. 

3♣ 13+HL,, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas. Forcing 

3♦ 11-12HL, 6 boas cartas de oiros, não forcing 

3♥ 11-12DH, com 4 cartas de copas. 

3♠ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3ST 13-15HL, mão semi-balançada com defesa em espadas 

4♥ 13-15DH, com 4 cartas de copas 
 

1♣ 1♦  

1♠ 1ST 6-10 pontos, mão balançada sem ricos de 4 cartas. 

2♣ 6-10 pontos, mão desbalançada sem ricos de 4 cartas 

2♦ 6-10 pontos, 6+ cartas de oiros, sem ricos de 4 cartas. 

2♥ 4º naipe forcing.  

2♠ 6-10DH, mão desbalançada, com 4 cartas em espadas. 

2ST 11-12HL, mão balançada.  

3♣ 13+DH, forcing 

3♦ 11-12DH, 6 boas cartas de oiros, não forcing. 

3♥ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3♠ 11-12DH, mão desbalançada com 4 cartas em espadas 

3ST 13-15HL, mão balançada ou semi-balançada 

4♠ 13-15DH, mão desbalançada. 
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1♣ 1♦  

1ST 2♣ 6-10 pontos, mão desbalançada sem ricos de 4 cartas 

2♦ 6-10 pontos, 6+ cartas de oiros, sem ricos de 4 cartas. 

2♥ 12+HL. Natural e forcing  

2♠ 12+HL. Natural e forcing. 

2ST 11-12HL, mão balançada ou semi-balançada.  

3♣ 13+DH, forcing 

3♦ 12+DH, 5+ cartas de oiros, forcing. (Com uma mão de convite teria marcado 2ST directo) 

3♥ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3♠ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida 

3ST 13-15HL, mão balançada ou semi-balançada. 

 

1♣ 1♦  

2♣ 2♦ 6-10 pontos, 6+ cartas de oiros, sem ricos de 4 cartas 

2♥ 12+HL. Natural e forcing 

2♠ 12+HL. Natural e forcing  

2ST 11-12HL. 

3♣ 13+DH, forcing 

3♦  11-12DH, 6 boas cartas de oiros, não forcing. 

3♥ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3♠ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3ST 13-15HL, mão balançada ou semi-balançada. 

 

1♣ 1♦  

2♦ 2♥ 12+HL. Natural e forcing 

2♠ 12+HL. Natural e forcing  

2ST 11-12HL. 

3♣ 13+DH, forcing 

3♦ Não forcing. 

3♥ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3♠ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3ST 13-15HL, mão balançada ou semi-balançada. 
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1♣ 1♦  

2♥ 2♠ 4º naipe forcing  

2ST Mão fraca, pede ao parceiro para marcar 3♣  

3♣ Apoio forcing 

3♦ Natural e forcing 

3♥ Apoio forcing. 

3♠ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), ambições de cheleme. 

3ST 8-10HL, mão balançada ou semi-balançada. 
 

1♣ 1♦  

2♠ 2ST Pede ao parceiro para marcar 3♣. Pode ser uma desistência em qualquer dos naipes falados 

 3♣ Apoio forcing 

3♦ Natural e forcing 

3♥ 4º naipe forcing 

3♠ Apoio forcing. 

3ST 8-10HL, mão balançada ou semi-balançada. 
 

1♣ 1♦  

2ST 3♣ Stayman 

3♦ Natural e forcing 

3♥ Valores no naipe, forcing 

3♠ Valores no naipe, forcing 

3ST Para jogar 
 

1♣ 1♦  

3♣ 3♦ 6-10, 6+ cartas de oiros, não forcing 

3♥ Valores no naipe, forcing 

3♠ Valores no naipe, forcing 

3ST Para jogar 
 

1♣ 1♦  

3♦ 3♥ Valores no naipe, forcing 

3♠ Valores no naipe, forcing 

3ST Para jogar 
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1♣ 1♦  

3ST 4x Controlo. Ambições de cheleme em paus 
 

1♣ 1♦  

4♦ 4x Controlo. Sequência de cheleme 

DESENVOLVIMENTOS – REBIDE DO ABRIDOR 

1♣ 1♥  

1♠  11-16 pontos, 4 cartas de espadas. Nega 4 cartas de copas 

1ST  12-14 pontos, sem ricos de 4 cartas 

2♣  11-15 pontos, 6+ cartas de paus, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas. 

2♦  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de oiros 

2♥  12-14DH, 4 cartas de copas, pode ter 4 cartas de espadas 

2♠  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de espadas. 

2ST  18-19HL, mão balançada, sem 4 cartas de copas mas podendo ter 4 cartas de espadas 

3♣  15-17HL, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas 

3♥  15-17DH, com 4 cartas de copas, podendo ter 4 cartas de espadas. 

3ST  Normalmente unicolor sólido em paus, com defesa nos naipes não falados 

4♥  18-20DH, 4 cartas de apoio 

4ST  Pergunta de ases, com fit em copas (muito raro) 

DESENVOLVIMENTOS – 2ª VOZ DO RESPONDENTE 

1♣ 1♥  

1♠ 1ST 6-10 pontos, sem 4 cartas de espadas. 

 2♣ 6-10 pontos, mão desbalançada. 

2♦ 4º naipe forcing  

2♥ 6-10 pontos, 6+ cartas de copas. 

2♠ 6-10 pontos, 4 cartas de apoio espadas  

2ST 11-12HL, mão balançada. 

3♣ 13+HL,, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas. Forcing 

3♦ Mão marcadamente bicolor, forcing de partida. 

3♥ 11-12HL, 6 boas cartas de copas, não forcing 

3♠ 11-12DH com 4 cartas de espadas. 

3ST 13-15HL, mão semi-balançada com defesa em copas 

4♠ 13-15DH, com 4 cartas de espadas 
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1♣ 1♥  

1ST 2♣ Checkback Stayman ou Roudi. (ver convenções em anexo)  

 2♦ 6-10 pontos, mão desbalançada, com 5+ oiros e apenas 4 cartas de copas. Desistência 

2♥ 6-10, 5+ cartas de copas  

2♠ Valores no naipe, forcing de partida 

2ST Obriga o abridor a marcar 3♣. Para desistir  

3♣ 13+HL, mão desbalançada. Forcing 

3♦ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3♥ 11-12HL, 6 boas cartas de copas, não forcing 

3♠ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 

3ST 13-15HL. Para jogar. 

4♥ 6 boas cartas de copas, mão desbalançada. Para jogar 
 

1♣ 1♥  

2♣ 2♦ 3º naipe forcing. Pede 3 cartas de apoio em copas ou defesa no 4º naipe 

 2♥ 6-10 pontos. Desistência 

2♠ Valores no naipe, problemas em oiros 

2ST 11-12HL, convite 

3♣ 13+HL, mão desbalançada. Forcing 

3♦ Mão bicolor, forcing de partida. 

3♥ 11-12HL, 6 boas cartas de copas, não forcing 

3ST 13-15HL, para jogar 

4♣ 18+DH, mão muito desbalançada, ambições de cheleme 

4♥ 6+ boas cartas de copas, mão desbalançada. Para jogar 
 

1♣ 1♥  

2♦ 2♥ 5+ cartas no naipe, mão limitada a 10HL 

 2♠ 4º naipe forcing 

2ST Pede para marcar 3♣. Para desistir num dos naipes pobres  

3♣ Apoio forcing 

3♦ Apoio forcing. 

3♥ 6 boas cartas de copas, forcing 

3ST 8-10HL 
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1♣ 1♥  

2♥ 2♠ Trial-bid em espadas 

 2ST Convite, mão de estrutura balançada 

3♣  

3♦  

3♥  

3ST  

4♥ Para jogar 

DESENVOLVIMENTOS – REBIDE DO ABRIDOR 

1♣ 1♠  

1ST  12-14 pontos, sem 4 cartas de espadas. Pode ter 4 cartas de copas 

2♣  11-15 pontos, 6+ cartas de paus, mão desbalançada, sem 4 cartas de espadas. 

2♦  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de oiros 

2♥  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de copas 

2♠  12-14DH, 4 cartas de espadas, pode ter 4 cartas de copas 

2ST  18-19HL, mão balançada, sem 4 cartas de espadas mas podendo ter 4 cartas de copas 

3♣  15-17HL, mão desbalançada, sem 4 cartas de espadas 

3♠  15-17DH, com 4 cartas de espadas, podendo ter 4 cartas de copas. 

3ST  Normalmente unicolor sólido em paus, com defesa nos naipes não falados 

4♠  18-20DH, 4 cartas de apoio 

4ST  Pergunta de ases, com fit em espadas (muito raro) 

DESENVOLVIMENTOS – 2ª VOZ DO RESPONDENTE 

1♣ 1♠  

1ST 2♣ Checkback Stayman ou Roudi. Pesquisa 3 cartas de apoio em espadas. 

 2♦ 6-10 pontos, mão desbalançada, com 5+ cartas de oiros e apenas 4 cartas de espadas 

 6-10 pontos, 6+ cartas de oiros, sem ricos de 4 cartas. 

2♥ 4º naipe forcing 

2♠ 6-10 pontos, 4 cartas de apoio espadas  

2ST 11-12HL, mão semi-balançada com defesa em copas. 

3♣ 13+HL,, mão desbalançada, sem ricos de 4 cartas. Forcing 

3♦ 11-12HL, 6 boas cartas de oiros, não forcing 

3♥ Mão marcadamente bicolor (6-5 ou melhor), forcing de partida. 
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3♠ 11-12DH com 4 cartas de espadas. 

3ST 13-15HL, mão semi-balançada com defesa em copas 

4♠ 13-15DH, com 4 cartas de espadas 

 

1♣ 1ST  

2♣  12-15 pontos, 6+ cartas de paus. Pode ter ricos de 4 cartas 

2♦  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de oiros 

2♥  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de copas 

2♠  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de espadas 

2ST  14-16, semi-balançada, com bom naipe de paus. 

3♣  15-17HL, mão desbalançada, 6+ cartas de paus 

3ST  18-19HL, mão balançada, podendo ter 4 cartas em naipe rico 

 

1♣ 2♣  

2♦  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de oiros 

2♥  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de copas 

2♠  17+HL, mão desbalançada com 4 cartas de espadas 

2ST  18-19, mão balançada, podendo ter 4 cartas em naipe rico. 

3ST  17-19, 6-7 vazas em paus, defesas nos restantes naipes.  

 

1♣ 2x  

2y  Abertura não mínima, valores no naipe “y” 

2ST  12-14, 2 cartas no naipe “x” (3 cartas se x = oiros) 

3♣  12-15HL, 6+ cartas de paus, misfit no naipe “x”.  

3x  Ambições de cheleme, se x = naipe rico. Natural se x = oiros, mão desbalançada 

4x  Abertura mínima, com fit se x = naipe rico 

 

1♣ 2ST  

3♣  12-14HL, 6+ cartas de paus. Não forcing  

3x  18+HL, mão desbalançada. Ambições de cheleme 

3ST  13-14HL, mão balançada ou semi-balançada 
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1♣ 3♣  

3x  Valores no naipe “x”. Tentativa para jogar 3ST  

3ST  13-14HL. Para jogar 

 

 

Apenas 9 pontos no bicolor e 10 cartas para um total de 19. Passar em 1ª e 2ª 

posição, abrir em 1♠ em 3ª ou 4ª. 

 

 

 
As aberturas são classificadas em duas categorias: 

 Aberturas precisas .  

 Aberturas ambíguas.  

 
 

A:/ As aberturas precisas. 
São aberturas que dão informações precisas ao parceiro sobre a força e a distribuição. São elas: 

 1ST - 15-17H, mão regular sem naipes ricos de 5 cartas.  

 2ST - 20-21H, mão regular, normalmente sem ricos de 5 cartas.  

 2♥/2♠ - Mostra um naipe de 6 cartas e uma força entre 6-10H. O naipe deve ser de boa qualidade e 

a mão não deverá ter 2 vazas defensivas fora do naipe de abertura nem 4 cartas no outro naipe rico.  

 As aberturas de barragem – Força limitada a 10H, sem 2 ases e com 5 ½ a 8 vazas de jogo, 

conforme as condições de vulnerabilidade.  

o Ao nível 3 – bom naipe de 7 cartas.  

o Ao nível 4 em naipe pobre – naipe de 8 cartas, não fechado (sem ARD...).  

o Ao nível 4 em rico – bom naipe de 8 cartas e 6 ½ a 8 ½ vazas de jogo.  

o 3ST – abertura convencional que indica 7 cartas num naipe pobre. Naipe fechado (c/ARD…) e, no 

máximo, uma Dama fora do naipe.  

 
 

B:/ As aberturas ambíguas. 
 2♣ forte e indeterminado – Abertura artificial, forçante por uma volta e podendo ser:  

o Um unicolor qualquer, 20-23HL, 8 ou 9 vazas de jogo.  

o Uma mão balançada, 22-23H.  

o Um bicolor rico, pelo menos 5-5, 18-21H. 

 2♦ forçante de partida 

o 24+H, qualquer tipo de jogo.  

♠  

♥  

♦  

♣  

V10964  

D2 

ARV65  

2 
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o Unicolor qualquer com 9+ vazas de jogo.  

 Abertura em naipe ao nível 1  

o Cada vez que uma abertura precisa, na zona dos 12H a 23HL, não é possível, abre-se ao nível 1 no 

naipe mais comprido desde que, por ordem decrecente de prioridade:  

o Com um naipe rico de 5 cartas abre-se no naipe.  

o Sem ricos de 5 cartas, mas com 4+ cartas de oiros e não mais paus que oiros abre-se em 1♦. 

o Não se verificando nenhuma das situações anteriores, abre-se em 1♣. Esta abertura pode, em extremo, 

ser feita com apenas 2 cartas no naipe – distribuição 4-4-3-2  

o Os bicolores 5-5 abrem-se no naipe de ranking superior, com excepção do bicolor paus-espadas que se 

abre em 1♣, para mãos de14+H. Os bicolores 6-6 abrem-se no naipe de ranking superior. 

o Os bicolores 6-5 abrem-se geralmente no naipe mais comprido, salvo no casos com menos de 13H em 

que se abre no naipe de ranking superior mesmo que seja o menos comprido.  
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R E S P O S T A S  À S  A B E R T U R A S  

RESPOSTAS ÀS ABERTURAS EM NAIPE RICO 

 
A:/ Respostas às aberturas ao nível 1 em naipe rico: 
Existem vários tipo de respostas: 

 As vozes de apoio  

 As mudanças de naipe  

 As vozes de ST  

 O PASSE.  

1:) As vozes de apoio: 
 Vozes não forçantes:  

o O apoio simples, ao nível 2, mostra 6-10HLD e 3+ cartas no naipe de abertura.  

o O apoio em salto, ao nível 3, mostra 11-12HLD, com 4+ cartas no naipe de abertura.  

o O apoio em duplo salto, ao nível 4, mostra 13-14HLD, com um máximo de 11H e 4+ cartas de apoio.  

No caso das aberturas em rico a prioridade é anunciar o fit. No entanto, existem algumas excepções à regra: 

 Com força para apoio em salto, mas apenas com 3 cartas no naipe de abertura, é necessário mudar de 

naipe, criando uma sequência forçante, antes de dar o fit ao nível apropriado.  

 15+HLD, independentemente do número de cartas de apoio, terá de passar pela mudança de naipe.  

2:) As mudanças de naipe: 
 Todas as mudanças de naipe são forçantes, desde que o respondente não seja já mão passada.  

o Ao nível 1, indica 6+HL e 4+ cartas no naipe anunciado. É forçante por uma volta. 

o Ao nível 2, sem salto, indica 11+HL e, se naipe rico (2♥ sobre 1♠), 5+ cartas no naipe. Se naipe pobre, 

pode ter apenas 3 cartas no naipe. É uma voz forçante e auto-forçante, o que significa que o 

respondente se compromete a não passar, qualquer que seja o rebide do abridor, abaixo do nível de 

partida.  

 Com 2 naipes de 4 cartas marcar, em primeiro lugar, o naipe mais económico.  

 Com 2 naipes de 5 cartas marcar, em primeiro lugar, o naipe mais caro.  

o Ao nível 2 e 3, com salto, a voz indica 17+HL, com um jogo unicolor e um naipe muito sólido. A voz é 

forçante de partida.  
 
 

Capí tulo 

II 
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3:) Respostas em ST: 
Vozes não forçantes. 

 1ST indica 6-10HL, sem apoio e sem possibilidade de efectuar uma mudança de naipe. Não promete 

uma mão balançada.  

 2ST indica 11-12HL, sem fit e sem naipes de 5 cartas ou sem 4 cartas de espadas depois da abertura 

em 1♥. Mão sempre balançada.  

 3ST indica 13-14HL sem fit e sem naipes de 5 cartas ou sem 4 cartas de espadas depois da abertura em 

1♥. Mão sempre balançada.  

4:) Passe: 
Nas restantes situações!! 

 
 

B:) Respostas a aberturas em naipes pobres: 
Este segmento é semelhante ao anterior. No entanto, é dada prioridade à pesquisa de fit em ricos, 

nomeadamente dos fit 4-4. 

 Mudanças de naipe sem salto:  

São vozes forçantes por 1 volta, com 5+HL e 4+ cartas no naipe anunciado, à excepção da resposta de 1♦ 

sobre a abertura de 1♣, que pode ser feita com apenas 3 cartas numa mão do tipo 4-3-3-3, com 4 cartas de 

paus e 5-7HL. 

O respondente nomeará, prioritariamente, o seu naipe mais comprido e, em caso de igualdade:  

o Se 4 cartas, o naipe mais económico em primeiro lugar.  

o Se 5+ cartas, o naipe mais caro, em primeiro lugar.  

ATENÇÃO: Com 4 cartas de oiros e 4 cartas num naipe rico, há que dar prioridade ao naipe rico para mãos 

limitadas a 9HL. 

 As mudanças de naipe em salto:  

Iguais às mesmas sequências sobre abertura em rico 

 Respostas em ST:  

Vozes limitadas, logo não forçantes. Todos os níveis de resposta correspondem a mãos balançadas.  

o 1ST = 6-10HL sobre 1♦  

o 1ST = 8-10HL sobre 1♣  

o 2ST= 11-12HL.  

o 3ST = 13-14HL.  

 As vozes de apoio.  

São necessárias 4 cartas de apoio, se abertura em 1♦, ou 5 cartas no caso da abertura em 1♣. São mãos 

desbalançadas e sem ricos de 4 cartas. 

o Ao nível 2 = 6-10HLD  

o Ao nível 3 = 11-12HLD.  
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R E S P O S T A S  À S  A B E R T U R A S  
RESPOSTAS ÀS ABERTURAS EM 1ST 

 
A abertura em 1ST faz parte da categoria de aberturas precisas, garantindo uma mão de diatribuição regular, 

15-17HL, sem ricos de 5 cartas. Em função destas características, o respondente sabe, de imediato, em que 

zona de força se situa – sem esperança de partida, com mãos até 7HL, com esperanças de partida, com 

mãos de 8-9HL, com certeza de partida, para mãos de 9+HL 

Dispõe de 2 vozes convencionais muito utilizadas neste tipo de sequências, que visam encontrar fit em 

naipes ricos, preferencialmente. 

 
 

A: O STAYMAN: 
Aplica-se para mãos com, no mínimo, esperança de partida e em que se pretende pesquisar a existência de 

um fit em naipe rico. Quer isto dizer que se aplica a mãos com 8+HL, pelo menos 1 naipe rico de 4 cartas, ou 

um bicolor 5-4 em rico, ou um naipe rico de 5 cartas, um singleton e 7-8H. 

exemple: 

 

8HL, tentativa de encontrar um fit 4-4 em espadas e com esperanças de partida em 

frente de um abridor máximo, com fit. 

 

 

 

 

Sobre uma resposta em 2♦ ou 2♥, o respondente marcará 2♠.  

 

 

As respostas ao STAYMAN 

 2♦ = Sem ricos de 4 cartas  

 2♥ = Com 4 cartas de copas, podendo ter 4 cartas de espadas  

 2♠ = Com 4 cartas de espadas, sem 4 cartas de copas  

 

 

 

 

 

 

 

A 2ª voz do respondente 

♠  

♥  

♦  

♣  

R964  

DV2 

D965  

97 

♠  

♥  

♦  

♣  

RV964  

2 

D965  

V87 
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Respostas do abridor 2ª Voz do Respondente 

2♦ 

2♥/♠ com 5 cartas no 

naipe, 1 singleton e 7-8HL 

2ST, 8-9HL 3ST, 10-14HL 3♥/♠ com 5-4 rico, 9-

14HL, anunciando o naipe 

de 4 cartas* 

2♥ 
2♠ com 5 cartas no naipe, 

1 singleton e 7-8HL 

2ST, 8-9HL 

e 4 espadas 

3ST, 10-14HL 

e 4 espadas 

3♥, convite 

4♥, para jogar 

2♠ 
2ST, 8-9HL, balançados ou 7-8HL com 5 

cartas de copas e um singleton 

3ST, 10-14, c/ 

4 copas 

3♠, convite 

4♠, para jogar 

Logo que, após a resposta ao STAYMAN, o respondente anuncia um naipe pobre ao nível 3, trata-se de uma 

voz natural, com 5+ cartas no naipe anunciado e, normalmente, o outro rico de 4 cartas. A sequência é 

forçante de partida.  

Desenvolvimentos após STAYMAN com um rico de 5 cartas 

 

 

 
 

As vozes de passe ou de marcação directa de partida resolvem o 

problema para o respondente. Nas situações em que o abridor marca o 

relais, dada na voz imediatamente a seguir ao 2º naipe do respondente, 

pede ao parceiro para descrever a sua distribuição. 
 

 

Assim: 

 

 - 2ST: singleton ♠  

 - 3♣ singleton ♣  

 - 3♦ singleton ♦  

 - 3♥ bicolor, com 5 copas e 4 cartas em naipe lateral com 5-4-2-2 

 

 

 - 3♣ singleton ♣  

 - 3♦ singleton ♦  

 - 3♥ singleton ♥. 

 - 3♠ bicolor, com 5 espadas e 4 cartas em naipe lateral com 5-4-2-2 
 

Trata-se de uma convenção muito simples que permite descobrir excelentes partidas caso haja encaixe das duas 

mãos. 

 

B: O TEXAS para naipes ricos: 

NORTE SUL 

1ST 2♣ 

2♦ 2♥♠ 

?  

Passe – sem fit ou mínimo, sem 

esperanças de partida. 

2♠/2ST – relais, com fit 

4♥♠ - com fit, máximo 

NORTE SUL 

1ST 2♣ 

2♦ 2♥ 

2♠ ? 

NORTE SUL 

1ST 2♣ 

2♦ 2♠ 

2ST ? 
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Esta marcação serve para anunciar um naipe rico de 5+ cartas, permitindo ao abridor (jogo forte) anunciar o 

naipe, em primeiro lugar, por forma a tornar-se declarante. Para tal, o respondente marca o naipe 

imediatamente inferior ao naipe rico de 5 cartas que possui: 

2♦ = 5 cartas em ♥  

2♥ = 5 cartas em ♠  

O respondente não dá, por enquanto, qualquer indicação sobre a força da mão. Ao abridor restam duas 

vozes possíveis:  

- A correcção natural para o naipe 5º do abridor, ao nível 2.  

- A correcção para o naipe 5º do abridor, ao nível 3, que promete 17-18HLD e 4 cartas de apoio, com figura.  

Desenvolvimentos após TEXAS com um rico de 5 cartas 

- Sem esperança de partida, o respondente passa (0-8HLD) 

- Com esperança de partida, marca 2ST com 8HL e uma mão semi-balançada, dando ao abridor a hipótese 

de passar, se mínimo e sem fit (2 cartas no naipe), de marcar o naipe ao nível 3, se mínimo e com fit (3-4 

cartas no naipe), de anunciar partida em naipe se máximo e com fit ou de marcar 3ST se máximo e com 2 

cartas no naipe, com figura.  

- Com esperança de partida e um jogo unicolor, marca o naipe ao nível 3, anunciando uma mão com 6 cartas 

no naipe e 7-8HLD.  

- Com certeza de partida, o respondente marca 3ST com uma mão regular, 9-14HL ou partida em rico com 6 

cartas no naipe e uma força equivalente. Com uma mão bicolor, anuncia o seu 2º naipe, numa sequência 

natural e forçante de partida.  

 
 

C: O TEXAS para naipes pobres 
Mostra um naipe de 6+ cartas, na zona dos 0-7 pontos ou 5+ cartas para jogos com 9+HL e um jogo não 

balançado (5-4-3-1, por exemplo). A rectificação do abridor é obrigatória. 

2♠ = transfer para ♣  
2ST = transfer para ♦ 

 
 

D: A marcação de 2ST 
Trata-se de uma marcação natural, mão balançada sem ricos de 4+ cartas e 8-9HL 

 
 

E: Os bicolores 5-5 em ricos 
Em função da respectiva força, o abridor anuncia o bicolor da seguinte forma: 
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F: Outras sequências: 
- Mãos balançadas, sem ricos de 4/5 cartas:  

0-7HL Passe 

8-9HL 2ST, convite 

9-14HL 3ST 

15-16HL 4ST, quantitativo 

17-18HL 6ST 

- Mãos unicolores 

Para jogos unicolores, com 14+HL e 6+ boas cartas no naipe, deve ignorar o TEXAS e marcar directamente 

o naipe, ao nível 3. Assim, as marcações de 3 em naipe são vozes forçantes de partida e com ambições de 

cheleme. O abridor, com fit, marca o seu primeiro controlo, sem fit marca 3ST 
 

2♦, transfer para copas, seguido de 2♠ 5-5 fraco, 4-7HL 

4♦ 5-5 forçante de partida, 8-13HL 

2♥, transfer para espadas, seguido de 4♥ 5-5, com ambições de cheleme, 14-15HLD 

2♥, transfer para espadas, seguido de 3♥ 5-5, sequência de cheleme, 16+HLD 
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R E S P O S T A S  À S  A B E R T U R A S  
RESPOSTAS ÀS ABERTURAS EM 2ST 

 
O respondente vai utilizar as mesmas convenções que sobre a abertura em 1ST, mas um nível acima. 

3♣ STAYMAN, 4+HL, pesquisa de fit em naipe rico  

3♦ Transfer para ♥ 

3♥ Transfer para ♠ 

3♠ Transfer para ♣, ambições de cheleme 

3ST 6ST 

4♣ Transfer para ♦, ambições de cheleme 

4♦ Bicolor rico, 5-5 

4♥ Natural, para jogar 

4♠ Natural, para jogar 

4ST Quantitativo, 12H 

5ST Quantitativo para grande cheleme, 16H 

6ST 13-15H 

 
 

A: O STAYMAN: 
Desenvolvimentos após STAYMAN 

Relativamente à abertura de 1ST, a única alteração significativa é que o STAYMAN é forçante de partida. Os 

rebides possíveis do abridor são idênticos aos estudados sobre a abertura de 1ST:  

 3♦ = Sem ricos de 4 cartas  

 3♥ = Com 4 cartas de copas, podendo ter 4 cartas de espadas  

 3♠ = Com 4 cartas de espadas, sem 4 cartas de copas  

1:) Desenvolvimentos após um rebide em 3♦: 
 3ST = Natural  

 3♥ = 5 cartas de espadas e 4 cartas de copas  

 3♠ = 5 cartas de copas e 4 cartas de espadas 

 4♣♦= é uma marcação natural (5+ cartas no naipe), com ambições de cheleme e uma mão 

desbalançada. 

 4♥♠ = natural, para jogar, mostrando 6 cartas no naipe anunciado e 4 cartas no outro rico. 

 4ST = Quantitativo, 12H com um rico de 4 cartas. 

 5ST = Quantitativo, 16H com um rico de 4 cartas. 
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2:) Desenvolvimentos após um rebide em 3♥♠: 
 A marcação de um novo naipe ao nível 4 em naipe pobre é ambígua mas forte. Pode ser controlo com fit 

ou uma voz natural. De qualquer das formas, trata-se de uma mão com ambições de cheleme. A 

ambiguidade desfaz-se na volta seguinte.  

 A marcação de 3 sobre 3 mostra fit em copas e um controlo em espadas, numa mão com ambições de 

cheleme. 

 A marcação de 4ST passa a ser BLACKWOOD (pergunta de ases, com fit assumido no naipe rico do 

abridor).  

 
 

B: O TEXAS para naipes ricos: 
O abridor marca o naipe do respondente ao nível 3, na grande maioria das situações. Máximo na abertura, 

com 4 cartas de apoio e controlos de 1ª ou 2ª em todos os naipes, pode marcar directamente partida.  

Depois da rectificação standard, o respondente pode marcar: 

 PASSE – 0-3H. 

 3ST – 5 cartas no naipe, resíduo balançado. O abridor deverá escolher a melhor partida, passando a 

3ST ou corrigindo para a partida em rico. 

 4 naipe rico – Natural, 6+ cartas, para jogar 

 A marcação de um novo naipe menor, ao nível 4, é ambígua mas corresponde a uma mão com 

ambições de cheleme, seja um jogo bicolor, seja um unicolor rico forte com controlo no naipe. 

 4ST é quantitativo, com 11-12H e um 5-3-3-2 

 
 

B1: O TEXAS para naipes pobres: 
As marcações em TEXAS para menores são feitas para mãos com ambições de cheleme. Logo, a 

rectificação pelo abridor não é obrigatória, devendo apenas ser feita com fit. Caso contrário, o abridor marca 

3ST sobre 3♠ e 4ST sobre 4♣. Qualquer outra marcação mostra um controlo e fit 
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R E S P O S T A S  À S  A B E R T U R A S  
RESPOSTAS ÀS ABERTURAS EM 2♣ E 2♦ 

 
A: Após 2♣: 
O respondente marca, na grande maioria das situações, 2♦, relais  

Quais são os rebides possíveis do abridor ? 

 2♥ = 20-23HL, 6+ cartas copas, 8 ½ vazas de jogo ou 5 perdentes. Com 22-23HL podem ser apenas 5 

boas cartas de copas e 4 cartas num menor. O bicolor 5-4 rico está excluído, uma vez que existe uma 

sequência especial para estes casos.  

 2♠ = As mesmas condições do caso anterior, mudando apenas o naipe do abridor.  

 2ST = 22-23H, mão balançada *  

 3♣/♦ = Unicolor menor, com 6+ boas cartas e 8 ½ a 9 vazas de jogo .  

 3ST = Bicolor rico 5-4, com honras concentradas e 18-21H e/ou 5 perdentes.  

* Após o rebide de 2ST, o respondente desenvolve o leilão como se o abridor tivesse aberto directamente 

em 2ST, com recurso ao TEXAS e STAYMAN. 

 
 

B: Após 2♦: 
Tal como no clássico 2♣ Albarrant, trata-se de fornecer ao abridor informações precisas sobre o número e a 

natureza dos ases: 

 2♥ = 0-7H, sem ases e sem 2 reis.  

 2♠ = 1 Ás rico.  

 2ST = 8+H ou 2 reis, sem ases.  

 3♣ = O ♣A  

 3♦ = O ♦A.  

 3♥ = 2 ases da mesma cor (♥♦ ou ♣♠)  

 3♠ = 2 ases da mesma espécie (♥♠ ou ♣♦) 

 3ST = 2 ases mistos (♥♣ ou ♦♠) 

 4♣/♦/♥/♠ = 3 ases, sem o Ás do naipe anunciado.  

O abridor segue o leilão de forma natural, com a nuance de que todas as sequências são forçantes de 

partida e a marcação directa de partida é para parar. 

Atenção - 3ST sobre 2ST é uma sequência forçante. Para parar, o abridor deve marcar directamente 4ST. 

 
 

 
R E S P O S T A S  À S  A B E R T U R A S  
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RESPOSTAS ÀS ABERTURAS EM 2♥ E 2♠ 

 
A abertura em 2 em naipe rico constitui uma pequena barragem que tem por finalidade, não só contrariar o 

leilão adversário mas também, através de uma definição rápida e precisa da mão, descobrir bons contratos 

para o campo do abridor. No entanto, para que a abertura seja eficaz é absolutamente indispensável 

respeitar as condições para a sua utilização e que são: 

o Bom naipe de 6 cartas (2 honras se vulnerável) 

o Sem 4 cartas no outro naipe rico 

o Sem 2 vazas defensivas exteriores ao naipe 

o Jogo unicolor, excepcionalmente um 6-4, com 4 cartas em naipe pobre 

O respondente tem à sua disposição uma série de marcações: 

A: As vozes de apoio 

Trata-se de prolongamentos de barragem que têm exclusivamente a ver com a Lei das Vazas Totais – 

número de cartas no fit. O respondente marca 3 no naipe de abertura com 3 cartas de apoio e 4 no naipe 

com 4 cartas de apoio. Quanto mais fraco for o jogo, maior a vantagem na aplicação desta regra, com a 

condição de possuir uma mão com força de corte. 

 
 

B: As mudanças de naipe 

São vozes naturais e forçantes, correspondentes a uma abertura de zona 2 (15+HL) 

 
 

C: A marcação de 3ST 

Para jogar. 

 
 

D: A marcação de 2ST, relais forçante por uma volta 

Em princípio, mãos com 15+HLD, tentativa de partida ou de cheleme. 

Após 2ST, o abridor deve rebidar: 

 Repetição do naipe de abertura: mão mínima, não forçante.  

 Novo naipe ao nível 3: abertura não mínima, com valores no naipe anunciado.  

 3ST: mão máxima, com as 3 principais figuras no naipe de abertura (ARD).  

 Novo naipe ao nível 4: abertura máxima, com um singleton no naipe anunciado.  
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R E B I D E  D O  A B R I D O R  
REVISÃO DOS PRINCÍPIOS BASE 

 
A: Após mudança de naipe ao nível 1: 

 Uma mudança de naipe ao nível 1 é uma voz ambígua e, por consequência, forçante que mostra 4+ 

cartas no naipe anunciado e 6+HL 

Os diferentes casos possíveis são: 

1♣  1♦ 1♣  1♥ 1♣  1♠ 

1♦  1♥ 1♦  1♠ 1♥  1♠ 

A1: Apoio no naipe do respondente 

São necessárias 4 cartas de apoio. No caso de 1♣  1♦, o apoio em oiros nega ricos de 4 cartas. 
 Apoio ao nível 2 = 13-16HLD  

 Apoio ao nível 3 = 17-19HLD  

 Apoio ao nível 4 = 20-21 HLD  

 3ST = 18-19H, mão com apoio mas de distribuição regular 4432 ou 5422  

Em casos excepcionais, a voz do respondente pode ser feita com apenas 3 cartas no naipe 

Abertura em 1♣ Abertura em 1♦ Abertura em 1♦ 

♠  

♥  

♦  

♣  

964  

R32 

D96  

V1087 

♠  

♥  

♦  

♣ 

96 

RV2 

85 

D108763 

♠  

♥  

♦  

♣ 

R96 

2 

853 

D108763 

Resposta em 1♦ Resposta em 1♥ Resposta em 1♠ 
 

No primeiro caso, não pode responder 1ST por não ter o mínimo de 8H exigido. No segundo caso, a 

marcação do naipe rico de 3 cartas é a solução de recurso, não podendo anunciar o naipe mais comprido. A 

alternativa seria responder 1ST, opção que colocaria o contrato de ST a ser jogado pela mão fraca. No 3º 

caso, não existe alternativa à marcação de 1ST 

Também o fit em oiros é uma voz rara, mostrando mãos muito desbalançadas, uma vez que, na ausência de 

ricos de 4 cartas, o abridor deve dar prioridade ao rebide de 1ST para mãos balançadas ou semi-balançadas.  

 

 

Capí tulo 

III 
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A2: Marcação de um novo naipe ao nível 1 

Apenas 3 casos possíveis : 

1♣  1♦ 1♣  1♦ 1♦  1♥ 

1♥  1♠  1♠ 

Prioridade ao anúncio do naipe rico, na procura do fit. O intervalo de força estende-se dos 12-17 

A3: Rebides em ST: 

Trata-se de mãos com distribuição regular 

 1ST = 12-14H  

 2ST = 18-19H (sem rico de 4 anunciável ao nível 1)  

A zona 15-17H não é possível uma vez que, com uma mão regular, teria sido aberta em 1ST. Como 

excepção após uma abertura em naipe pobre e um rebide em 1♠ é aceitável marcar 1ST com um 5-4-2-2 e 

mesmo com um 4-4-4-1, com um singleton em espadas, obviamente. 

A4: Repetição do naipe de abertura: 

Esta marcação mostra uma mão de estrutura unicolor ou bicolor. Ao contrário do que é usual ouvir-se, não 

se trata, necessariamente de uma mão fraca.  

 Repetição simples = 13-17HL, 6+cartas sempre que a resposta é no naipe colado ao naipe de abertura. 

 Repetição em salto = Sempre 6+ cartas e 17-19HL, num jogo unicolor. 

Sobre as sequências 

1♣  1♦ 

2♣ nega 4 cartas num naipe rico e uma mão unicolor com 6+cartas de paus.  
 

1♣  1♥♠ 

2♣ não indica, necessariamente um naipe de 6 cartas, podendo ser uma mão com 5-4-3-1, com 4 cartas de 

oiros mas sem força para marcar o naipe. É por esta razão que se adoptou a convenção 3º naipe forçante 

que veremos, em pormenor, mais adiante. 

A5: Marcação de um 2º naipe, com mudança de nível: 

A mudança de naipe, ao nível 2, mostra uma mão de tipo bicolor ou tricolor. 

1: Bicolor económico: 

Trata-se de uma marcação em que o segundo naipe anunciado não ultrapassa o nível de repetição simples 

do naipe de abertura do tipo: 

1♦  1♥ 

2♣ 

Mostra uma mão de 12-18HL e é uma voz não forçante embora, na prática, o respondente apenas passe 

quando mínimo na esposta (5-6H). Como é evidente, não existe bicolor económico sobre a abertura de 1♣. 

As quatro sequências possíveis são: 

1♦  1♥ 1♦  1♠ 1♥  1♠ 1♥  1♠ 

2♣  2♣  2♣  2♦ 

 

 

 



 O rebide do abridor  
 

 
Refª.: s_marc01 Versão: 1.0 Adaptado por: Luís Oliveira  - 28 - 

 

2: Bicolor económico em salto 

Trata-se de uma voz forte e forçante, com 19-23HL. São sete as sequências possíveis: 

1♣ 1♦ 
 

1♣ 1♥ 
 

1♦ 1♠ 
 

1♦ 1♥ 
 

1♥ 1♠ 

2♥♠  2♠  3♣  2♠  3♣♦  

3: Bicolor rico: 

Trata-se de uma sequência em que o segundo naipe marcado sem salto, ultrapassa o nível da repetição 

simples do naipe de abertura. Trata-se de uma sequência forte, forçante e auto-forçante, mas que pode 

terminar abaixo do nível de partida. 

NOTAS: 

 Não existe o bicolor caro em salto!!  

 Os jogos bicolores que não se podem descrever por causa das zonas de força, tratam-se como 

unicolores (ou, em extremo, como mãos balançadas, sem singletons, na zona dos 12-15HL).  

 As mãos balançadas de 15-17H, com um naipe rico de 5 cartas, são tratadas como mãos bicolores. 

Assim:  

1♥  1♠ 

2♣ 

A marcação de 2♣ pode esconder uma mão balançada 15-17, com apenas 3 cartas no segundo naipe 

anunciado.  

As 4 sequências que mostram um bicolor caro são: 

1♣ 1♥ 
 

1♣ 1♠ 
 

1♦ 1♠ 

2♦  2♦♥  2♥  

 
 

B: Após mudança de naipe ao nível 2, sem salto: 
As mudanças de naipe ao nível 2, sem salto, mostram uma mão com 11+H. Trata-se de uma sequência 

forçante e auto-forçante, o que significa que o respondente está obrigado a falar novamente, desde que o 

rebide do abridor seja abaixo do nível de partida. 

B1: Vozes de apoio no naipe do respondente: 

O apoio de um naipe pobre ao nível 3, mostra 4 cartas, uma mão de estrutura bicolor e uma força de 15-

19HLD, tratando-se de uma sequência forçante a partida. O apoio de um naipe pobre ao nível 4, mostra um 

bicolor 5-5, numa mão com ambições de cheleme. 

Caso particular: 

1♠  2♥ 

2♠ = mão mínima, 12-14 HLD, não nega fit em copas.  

3♥ = 18+HLD, 3+ cartas de apoio, forçante de partida e com ambições de cheleme.  

4♥ = 3+ cartas de apoio, 15-17HLD.  

 

B2: Marcação de um novo naipe 
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o Bicolor económico, 12-18HL. Quatro são os casos a considerar: 

1♥ 2♣ 
 

1♠ 2♣ 
 

1♠ 2♦ 

2♦  2♦♥  2♥  

o Bicolore caro, 18+HL, forçante de partida e com ambições de cheleme. São 6 os casos possíveis 

1♦ 2♣ 
 

1♥ 2♣♦ 
 

1♥♠ 2♦ 

2♥♠  2♠  3♣  

o Bicolor em salto, ao nível 3, com 20+HL e praticamente forçante de cheleme. São 4 os casos 

possíveis. 

1♥ 2♣ 
 

1♠ 2♣ 
 

1♠ 2♦ 

3♦  3♦♥  3♥  

B3: Marcações em ST 

 2ST sem salto: 15-17HL, com uma excepção:  

 

12-14HL, mão com distribuição regular 

 

 3ST, em salto: 18-19HL  

B4: Repetição do naipe de abertura 

 Sem salto com uma de três hipóteses:  

o mão regular, 12-14H  

o mão bicolor sem possibilidade de anunciar o 2º naipe, em virtude de força insuficiente  

o mão unicolor, 13-17HL  

 Repetição em salto:  

o A partir de 18HL e 6+ cartas, com bom naipe.  

 
 

C: Após resposta em ST: 
As respostas de 1ST e 2ST, são vozes precisas e, por consequência, não forçantes. 

1ST = 6HL-10HL (8-10HL sobre 1♣) 

2ST = 11(12)HL, sem rico de 4 cartas anunciável.  
C1: Após a resposta de 1ST 

Com mão balançada: 

 Passe: 12-15HL  

 2ST 18-19HL  

 falso bicolor, anunciando um naipe de 3 cartas, com uma mão balançada de 16-17H, sobre uma abertura 

em naipe rico.  

 

1♦ 2♣ 

2ST  
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NOTA: Sobre a abertura em 1♣, uma vez que os limites da resposta de 1ST são 8-10, o esquema para o 

rebide do abridor tem de sofrer alguns ajustes. Assim: 

1♣ 1ST 
 

1♣ 1ST 
 

1♣ 1ST 

2ST  3ST  2♠  

16-17HL  18-19HL  
5-5, 14+, F1* 

5-4, F.P.** 

* F1 = forçante por 1 volta 

** FP = forçante partida 

C2: Após a resposta de ST em salto 

Tratando-se de uma resposta extremamente precisa, ela permite ao abridor determinar, de imediato, o nível 

do contrato em ST, desde que tenha uma mão de estrutura balançada: 

1x  2ST 

 Passe = mão mínima, 12-13 HL. 

 3ST = 13-15HL ou 18-19HL 

 3x = repetição simples do naipe de abertura, mão mínima, 6+ cartas, desistência (recorda-se que a mão 

do respondente, estando completamente definida, não tem mais a acrescentar no leilão).  

 A marcação de um novo naipe é forçante, salvo o salto em 4♥ sobre a abertura de 1♠ 

 4ST = 19-20HL, quantitativo 

 
 

D: Após voz em apoio: 
Tem de se distinguir as vozes de apoio em rico e em pobre. Assim: 

D1: Apoio em naipe rico 

 Apoio ao nível 2 = fit 3+cartas, 6-10HLD. 

1♥  2♥ 

 3♥ = mão mínima, 12-13 HL, com 6 cartas de copas. Funciona como barragem 

 4♥ = Para jogar 

 2ST = trial-bid (convite) generalizado. Mão de estrutura balançada 

 Outro naipe = trial-bid (convite) específico. Pede ajuda para cobrir perdentes no naipe marcado. 

Após o trial-bid em naipe, o respondente pode: 

 Marcar partida = Cobre perdentes no naipe pretendido. 

 ST = mão de estrutura balançada, com valores no naipe anunciado pelo parceiro 

 Mudar de naipe = ajuda no naipe pedido pelo parceiro, valores no naipe anunciado 

 Voltar ao naipe de abertura = não cobre perdentes no naipe 

 Apoio ao nível 3 = fit de 4 cartas, 11-12HLD 

Com uma informação precisa sobre o jogo do respondente, o abridor passa ou marca partida, consoante a 

força da abertura. Pode ainda desencadear uma sequência de controlos, através de uma mudança de naipe, 

em mãos com ambições de cheleme.  
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D1: Apoio em naipe pobre  
O princípio é idêntico embora, em mãos com força ou esperança de partida, o leilão deva ser orientado para 

contratos de ST. Daí que, ao contrário do que se passa com os fit em ricos, as mudanças de naipe do 

abridor, após apoio do respondente no naipe de abertura, indiquem valores no naipe nomeado e peçam ao 

respondente para anunciar os naipes com valores, por ordem crescente da hierarquia.  

1♣  3♣ 

3♥ 

O abridor está a fazer uma tentativa de partida. Com defesa em espadas e sem defesa em oiros, o 

respondente deve marcar 3♠. Com defesa em oiros mas sem defesa em espadas, deve marcar 3ST e, sem 

defesa em qualquer dos naipes, deve marcar 4♣ 
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S E G U N D A  V O Z  D O  R E S P O N D E N T E  

PRINCÍPIOS BASE 

 
A: O abridor apoiou o naipe do respondente: 
Uma vez mais vamos distinguir o apoio em naipe rico do apoio em naipe pobre. 

A1: Apoio em naipe rico  
 O naipe do respondente foi anunciado ao nível 1 – 4 casos a considerar:  

1♣ 1♥ 
 

1♣ 1♠ 
 

1♦ 1♥ 
 

1♦ 1♠ 

2/3♥  2/3♠  2/3♥  2/3♠  

 Apoio ao nível 2 = 13-16HLD, após o que o respondente pode:  

o Passar  

o Fazer um convite a partida com a marcação de 2ST ou através de uma mudança de naipe, sem salto.  

o Marcar partida a partir dos 13HLD  

o Apoiar o naipe de abertura ao nível 3, marcação forçante (ver exemplo):  

o Remarcar o naipe ao nível 3. Marcação não forçante com forte tendência de barragem.  

EXEMPLO: 

 

A marcação de 3♣ é uma voz forçante, normalmente com ambições de cheleme 

 

 Apoio ao nível 3 = 16-19HLD, após o que o respondente pode:  

o Passar ( o apoio em salto, apesar de forte não é forçante).  

o Marcar partida  

o Marcar um novo naipe ao nível 4 = Controlo de 1ª ou 2ª, jogo com ambições de cheleme.  

o Marcar 3ST, marcação convencional que indica ambições de cheleme mas um mau naipe de trunfo. 

Tratando-se de uma sequência forçante, o abridor anuncia um controlo com um bom naipe de trunfo, ou 

desiste ao nível de partida em rico, com 2 ou 3 perdentes no naipe de trunfo.  

o Marcar 4ST Blackwood, com todos os naipes controlados (1ª ou 2ª) e, frequentemente, com um fit de 9 

cartas.  

 

 

Capí tulo 

IV 

1♣ 1♥ 

2♥ 3♣ 
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 Apoio ao nível 4 = 20-21HLD, após o que o respondente pode:  

o Passar.  

o Marcar um novo naipe ao nível 5, controlo de 1ª. O não perguntar 4ST indica que existe um naipe onde 

podem haver duas perdentes rápidas. 

o Marcar 4ST Blackwood, com todos os naipes controlados (1ª ou 2ª).  

 Marcação de 3ST = mão balançada 18-20HLD, após o que o respondente pode:  

o Passar ou corrigir para partida em rico.  

o Marcar um novo naipe (controlo) com ambições de cheleme.  

o Marcar 4ST Blackwood com todos os naipes controlados (1ª ou 2ª).  

 O naipe do respondente foi anunciado ao nível 2 – apenas 1 caso a considerar:  

1♠  2♥ 

O respondente tem 5+cartas de copas e 11+HL. O apoio do abridor, ao nível 3, mostra uma abertura forte, 

com 17+HLD, com um mínimo de 15H. O respondente pode: 

o Marcar partida  

o Desencadear uma sequência de cheleme, através da mudança de naipe (controlos de 1ª ou 2ª). 

o Marcar 4ST Blackwood  

O apoio do abridor ao nível de partida, mostra uma mão de 15-17HLD 

o As opções do respondente resumem-se a passar ou a desencadear uma das sequência de cheleme já 

analisadas anteriormente.  

 
A2: Apoio em naipe pobre  
Que tipo de contrato se vai jogar? É ainda cedo para o saber, uma vez que existe a hipótese de jogar em ST 

ou em naipe. 

 O naipe do respondente foi anunciado ao nível 1 – apenas 1 caso a considerar:  

1♣  1♦ 

 2♦ = 13-16HLD, mão desbalançada sem ricos de 4 cartas e sem condições para rebidar 1ST.  

Nesta situação o respondente pode: 

o Passar.  

o Marcar 3 em atitude de barragem 

o Marcar 2ST ou 3ST, de acordo com a força da mão e garantindo defesa nos naipes ricos.  

o Marcar um novo naipe rico, mostrando valores no naipe e uma mão com interesse em partida 

(normalmente 3ST) ou com ambições de cheleme.  

o Apoiar o naipe do abridor, marcação 100% forçante.  

 3♦ = 17-19HLD, mão desbalançada sem ricos de 4 cartas.  

Nesta situação o respondente pode: 

o Marcar 3ST com as necessárias defesas em ricos.  

o Marcar um naipe rico ao nível 3, mostrando valores, para tentar jogar 3ST.  
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 O naipe do respondente foi anunciado ao nível 2 – 11+HL. São 5 os casos possíveis:  

1♦ 2♣  1♥ 2♣♦  1♠ 2♣♦ 

 O abridor apoia ao nível 3. A sequência é forçante de partida. O respondente pode: 

o Marcar 3ST..  

o Marcar um novo naipe, mostrando valores e para tentar jogar 3ST  

o Apoiar o naipe rico do parceiro, ao nível 3 ou o naipe pobre ao nível 4, em situação forçante e com 

ambições de cheleme.  

o Apoiar o naipe rico de abretura ao nível de partida, mostrando uma mão de 11-12HL, com 3 cartas de 

apoio.  

 O abridor apoia ao nível 4. A sequência é forçante com ambições de cheleme. O respondente pode: 

o Desencadear uma sequência de controlos.  

o Marcar partida em rico, mostrando desinteresse em cheleme  

 
 

B: O abridor fez um rebide fraco ou ambíguo: 
As atitudes possíveis do respondente podem ser constantes, isto é, independentes da segunda voz do 

abridor ou variáveis, em função do rebide. 

B1: As marcações constantes 

Quaisquer que sejam as 3 primeiras vozes da sequência, o respondente dispõe de um conjunto de vozes 

cujo significado é sempre o mesmo. 
 As marcações em ST 

1♣ 1♦  1♣ 1♥  1♦ 1♥ 

1♥♠ ?ST  1♠ ?ST  1♠ ?ST 

A marcação de 1ST mostra sempre uma mão de 6-10HL 

A marcação de 2ST mostra sempre uma mão de 11-12HL 

A marcação de 1ST mostra sempre uma mão de 13-15HL 

Todas as sequências mostram interesse pelo contrato de ST. Não tendo o abridor mostrado uma mão 

balançada, qualquer das vozes mostra defesa nos naipes não falados, não tendo a mão de ser, 

necessariamente, balançada. 

 

A voz do respondente promete defesa em oiros mas pode “esconder” 5 cartas de copas. 

 

B1.1: A repetição do naipe 

Esta marcação é sempre não forçante, mesmo que seja feita em salto. Mostra normalmente 6 cartas no 

naipe e uma força que varia com o nível a que é anunciada. 

o Ao nível 2 = 6-10HL 

o Ao nível 3 = 11-12 HL 

o Ao nível 4 = 13-15HL 

1♣ 1♥ 

1♠ 1ST 
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B1.2: Marcação de partida no naipe rico do abridor 

Seja no primeiro ou no segundo naipe do abridor, a marcação promete sempre 13-15HLD. O número de 

cartas de apoio depende do número de cartas prometidas pelo abridor. Não sendo uma voz forçante, não 

impede, contudo, o abridor de voltar a falar, caso a sua força assim o determine. 

B1.3: Apoio em salto do naipe pobre de abertura 
Trata-se de uma sequência 100% forçante, com um mínimo de 13HL. Mão desbalançada com 4+ cartas no 

naipe do abridor. 

 

FORÇANTE!!! 

 

B1.4:Anúncio de um novo naipe em salto ou de um bicolor caro 
São vozes forçantes de partida, com 13+HL. Em princípio descrevem um jogo bicolor, com o 5+cartas no 

primeiro naipe anunciado pelo respondente. Este princípio precisa, no entanto, de ser complementado por 

algumas notas adicionais: 

o O comprimento dos naipes do respondente não é sempre garantido. Em especial o segundo naipe, 

sempre que o respondente pretende identificar um apoio de 3 cartas no seu primeiro naipe e não dispõe de 

outra voz forçante: 

A marcação de 3♦ nem sempre equivale a uma mão bicolor copas-oiros. Garante, no 

entanto, 5 cartas em copas. 

 
Neste caso ainda é mais comum o respondente não ter 4 cartas em espadas, até porque o 

abridor já negou 4 espadas. Nalguns casos, nem sequer tem 5 cartas de copas, procurando 

apenas a defesa em paus no abridor para poder jogar 3ST. 

o Nos casos em que o bicolor económico do respondente é já uma sequência forçante, a marcação de um 

bicolor em salto corresponde sempre a um verdadeiro bicolor 5-5 
Sendo a marcação de 2♦ forçante (4º naipe), o facto de ter anunciado o segundo naipe em 

salto mostra uma mão, pelo menos, 5-5 

 
A voz de 2♥ já era forçante (3º naipe), logo a marcação do bicolor em salto mostra um 5-5 

rico. 

 

Mais adiante iremos tratar em detalhe as sequências referidas: 

3º naipe forçante 

4º naipe forçante 

2♣ Roudi 

 

 
 

B2: As marcações variáveis em função do rebide 

1♣ 1♥ 

1♠ 3♣ 

1♣ 1♥ 

1ST 3♦ 

1♦ 1♥ 

2♦ 2♠ 

1♣ 1♥ 

1♠ 3♦ 

1♣ 1♠ 

2♣ 3♥ 
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 O 3º naipe forçante (voz convencional) 

o O abridor rebidou em ST 

 

 

 
O anúncio de um bicolor económico indica uma força limitada de 5-10HL e é uma sequência não forçante. 

 

Sequência não forçante que descreve, de forma natural, um bicolor rico 5-4 

 

Trata-se de um canapé, isto é, o segundo naipe é mais comprido que o primeiro. Sequência 

não forçante, 5-10HL, com 4 espadas e 5+ oiros. No caso do repondente ter 5-10HL com 5 

cartas de espadas, a solução é repetir o naipe rico 

Uma vez que a marcação do naipe de oiros estava disponível ao nível 1, a sequência mostra 

um bicolor com 5 cartas de espadas e 4/5 cartas de oiros. Tal como as anteriores, é uma 

sequência não forçante, 5-10HL 

O anúncio de um bicolor caro ou em salto indica 12+HL e é uma sequência forçante. 

Esta é uma das formas de criar uma sequência forçante, nalguns casos com apenas 3 cartas no segundo 

naipe (falso bicolor). O abridor deverá dar prioridade ao apoio no primeiro naipe do respondente, com 3 

cartas. A prioridade seguinte será a de anunciar ST com defesa no naipe não falado. 

A sequência mostra 5 cartas em espadas e, pelo menos, 3 cartas em oiros. Com o 

aparecimento do ROUDI a sequência ficará definida de uma forma mais coerente, como 

veremos adiante. 

o O abridor repete o naipe pobre de abertura 

Um princípio que se deve ter sempre em conta é que melhorar a natureza de um contrato parcial não é um 

objectivo do leilão. Em consequência, o respondente deve passar sempre que não exista esperança de 

partida, tendo presente as condições em que o abridor repete o seu naipe pobre de abertura. A partir dos 8-

9HL, com fit, o respondente deve prosseguir o leilão.  

Com um unicolor, o respodente dispõe de vozes naturais para definir a mão, através da repetição do naipe, 

ao nível adequado, de acordo com a zona de força. Para mãos não unicolores, existe uma voz convencional 

para criar uma sequência forçante, que consiste em anunciar o naipe imediatamente a seguir ao naipe pobre 

do abridor – o 3º naipe forçante. 

1♣ 1♥  1♣ 1♠  1♦ 1♠ 

2♣ 2♦  2♣ 2♦  2♦ 2♥ 

2♦ e 2♥ representam o 3º naipe forçante. Trata-se de uma voz artificaial, que pede ao abridor para descrever 

melhor a sua mão. A atitude do abridor deverá ser, por ordem de prioridade: 

o Um fit diferido de 3 cartas no naipe rico do respondente 

o Uma marcação de ST, com defesa no naipe não falado e sem 3 cartas de apoio 

o Apoio no segundo naipe do respondente, com 4 cartas. 

1♣ 1♠ 

1ST ? 

1♣ 1♠ 

1ST 2♥ 

1♥ 1♠ 

1ST 2♦ 

1♣ 1♠ 

1ST 2♦ 

1♣ 1♠ 

1ST 3♦ 
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o Repetição do naipe de abertura, quando não se verifique nenhuma das condições anteriores. 

Desta forma, ao adoptar o 3º naipe forçante, a sequência seguinte não é forçante, mostrando uma mão de 8-

10HL 

 

Uma mão bicolor, com 5-4 em rico e 11+HL deve passar pelo 3º naipe forçante 2♦ 

 
 O 4º naipe forçante (voz convencional) 

Desde que o respondente possui um jogo forte sem voz natural forçante, após a marcação de um bicolor 

económico pelo abridor, deve marcar o naipe não falado – o 4º naipe forçante. Trata-se de uma voz artificial 

que pede ao abridor para descrever a sua mão, no mesmo espírito abordado no 3º naipe forçante. As 

sequências possíveis são: 

1♦ 1♠ 
 

1♥ 1♠ 
 

1♥ 1♠ 
 

1♣ 1♦ 

2♣ 2♥ 2♣ 2♦ 2♦ 3♣ 1♥ 2♠ 

No que se refere à última sequência, existem abordagens diferentes, nas parcerias. A mais popular entre nós 

é tratar a sequência apresentada como 4º naipe, ficando a marcação de 1♠ como voz natural.  

Facilmente se distingue o 4º naipe naipe económico do 4º naipe caro. No primeiro caso, a sequência é 

forçante e auto-forçante, mas não de partida, desde que a 3ª voz do respondente não ultrapasse o nível de 

2ST.  

Sempre que o 4º naipe é anunciado de forma não económica, a sequência é forçante de partida, sem 

qualquer restrição. 

A voz de 3♣ é 4º naipe e forçante de partida. 

 

 

Finalmente, o 4º naipe anunciado em salto é uma voz natural, com 12+HL e um bicolor, pelo menos, 5-5. 

Obviamente, a sequência é forçante a partida.  

 O apoio a um naipe rico do abridor 

o Após rebide em ST 

Esta sequência mostra 11-12HLD, com 3 cartas de apoio. Com menos jogo e apoio a 

resposta teria sido 2♥ e não 1♠, com apenas 2 cartas no naipe, não existe qualquer razão 

para preferir o contrato de 2♥ ao de 1ST 

Trata-se de uma sequência 100% forçante de partida e com ambições de cheleme – 

18+HLD 

 

1♣ 1♠ 

2♣ 2♥ 

1♦ 1♠  1♦ 1♠  1♥ 1♠  

2♣ 2♥ 2♣ 2♥ 2♣ 2♦  

2♠ 2ST Não forçante 2♠ 3x 100% forçante 2♥ 2♠ 11HL, 5c, não forçante 

1♥ 1♠ 

2♦ 3♣ 

1♥ 1♠ 

1ST 2♥ 

1♥ 1♠ 

1ST 3♥ 
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Para jogar, 13-17HLD 

 

 

o Após repetição do naipe pelo abridor 

 

Dentro da mesma filosofia, 11-12HLD, 3 cartas de apoio, convite a partida 

o Após marcação de um bicolor económico pelo abridor 

1♥ 1♠ 

2♣ 2♥ 6-10 HL, com 2 cartas em copas 

 3♥ 11-12HLD, 3 cartas de apoio, convite não forçante 

 4♥ 13-15HLD, 3 cartas de apoio 

Para marcar uma mão com fit  e ambições de cheleme, há que passar pelo 4º naipe forçante, dando o fit na 

volta seguinte.  

1♥ 1♠ 

2♣ 2♦ 4º naipe forçante 

2♥ 3♥ 18+HLD, 3 cartas de apoio, 100% forçante 

 4♥ 16-17HLD, 3 cartas de apoio.  

 Após uma resposta com mudança de naipe, ao nível 2 

  O abridor repete o seu naipe rico de abertura ao nível 2

1♠ 2♣ 

2♠ 3♠ 11-12HLD, 3 cartas de apoio, convite 

 4♠ 13-15HLD, 3 cartas de apoio. 

Para mostrar um jogo mais forte é necessário uma mudança de naipe, mostrando o fit na volta seguinte. 

  O abridor mostra um bicolor económico 

1♠ 2♣ 

2♦ 2♠ 11-12HLD, 3 cartas de apoio, convite 

 3♠ 16+HLD, 3 cartas de apoio, forçante, ambições de cheleme 

 4♠ 13-15HLD, 3 cartas de apoio.  

Após marcação de um bicolor económico pelo abridorO apoio a um naipe pobre do abridor 

O apoio sem salto nunca é forçante, podendo constituir uma simples preferência. 

O apoio em salto é forçante de partida. 

 

o Após mudança de naipe ao nível 1 

 O abridor anuncia um novo naipe ao nível 1

1♥ 1♠ 

1ST 4♥ 

1♥ 1♠ 

2♥ 3♥ 
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Apoio não forçante, mostrando uma zona de 6-11HLD. Existindo alguma ambiguidade na 

marcação, o abridor não mínimo deverá rebidar 

Apoio forçante, mostrando uma zona de 13+HLD. Mão desbalançada, 

com 4+ cartas de apoio.  
Com uma mão balançada e fit, o respondente deve passar pelo 4º naipe, antes de 

apoiar o naipe de abertura.  

 O abridor rebida 1ST

1♣♦ 1♥♠ 

1ST 2♣♦ 4+ cartas de apoio, não forçante 

 3♣♦ 4+ cartas de apoio, forçante a partida. 

 O abridor repete o naipe pobre de abertura

1♣♦ 1♥♠ 

2♣♦ 3♣♦ Não forçante. Não garante nem nega 5 cartas no rico 

 O abridor anuncia um bicolor económico

1♦ 1♥♠ 

2♣ 2♦ 6-11HLD, pode ter apenas 2 cartas no naipe 

 3♦ 4+ cartas de apoio, forçante a partida. 

o Após mudança de naipe ao nível 2 (1♦ - 2♣) 

1♦ 2♣ 

2♦ 3♦ 13+HLD, forçante, mão desbalançada 

2ST 3♦ 13+HLD, forçante, mão desbalançada 

 
 

C: O abridor fez um rebide forte: 
- Atitude do respondente após um bicolor caro (inversa) do abridor  

o Após uma sequência 1 sobre 1 

Esta é a sequência base. Quais são as vozes forçantes de partida? Que sequências 

permitem jogar um parcial? Vamos descobrir as respostas a estas questões!! 

 

Após uma sequência deste tipo a força combinada do campo é, no mínimo, 23HL. Para além disso a inversa 

é forçante por uma volta para o respondente e auto-forçante para o abridor, o que implica que qualquer voz 

do respondente, abaixo do nível de partida, é forçante. Assim: 

A voz do abridor mostra 11+HLD, com 3+ cartas de apoio. A sequência é forçante de 

partida. O abridor pode marcar 3ST com defesa em ♦, passar pelo 4º naipe, pedindo defesa 

para jogar 3ST ou desencadear uma sequênia de controlos a caminho do possível cheleme. 
 

1♣ 1♥ 

1♠ 2♣ 
1♣ 1♥ 

1♠ 3♣ 

1♣ 1♠ 

2♥ ? 

1♣ 1♠ 

2♥ 3♣ 
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11-12HLD, 4+ cartas de apoio. A voz é forçante, podendo o abridor marcar partida em rico, 

marcar 3ST com ambições de cheleme mas problemas no naipe de trunfo, ou desencadear 

uma sequência de controlos. 
 

 

Mão fortemente desbalançada, com 4+ cartas de apoio e ambições de cheleme (14+HLD) 

 

Bom naipe, 6+ cartas, 12+HL. Trata-se de uma sequência forçante e com ambições de 

cheleme. 

 

Esta sequência tem, na maioria dos casos, o objectivo de jogar 3ST, procurando defesa a ♦ 

no abridor. A sequência seguida de fit num dos naipes do abridor mostra ambições de 

cheleme mas fraca qualidade das cartas de apoio. 

 

10-11H, sem fit, sem 5 cartas no naipe rico e com boa defesa no naipe não falado 

 

8-10HLD, 4+ cartas de copas e, em face da 1ª voz, 5 cartas de espadas, sem ambições de 

cheleme. 

 

Analisadas as sequências forçantes, vamos ver em que situações o leilão pode terminar abaixo do nível de 

partida: 

Ao contrário do que vimos após um bicolor económico, em que a repetição do naipe implica 

6+ cartas e uma mão fraca, aqui o respondente pode ter apenas 5 cartas no naipe, uma vez 

que o abridor está obrigado a falar mais uma vez. Sendo a força da mão ambígua, compete 

ao abridor precisar melhor a sua mão.  

Mínimo (18-19HL) 

 2ST – defesa no 4º naipe (♦) e sem 3 cartas no naipe do respondente. 

 3♠ - 3 cartas no naipe ou 2 cartas com uma grande figura (neste último caso nega defesa em oiros) 

 3♣ - Nega qualquer das condições anteriores. 

Todas as restantes sequências são forçantes de partida. 

Baptizado como o 2ST moderador (uma espécie mais simples mas igualmente eficaz do 

célebre Lebensohl), trata-se de uma sequência que permite ao respondente desistir antes 

de partida com uma mão de 5-7HL. Mas, porque é forçante por 1 volta, nem sempre a 

sequência corresponde a uma desistência. Vamos ver como funciona: 

O abridor está mínimo (18-19HL)  

 Repete o seu 1º naipe (3♣), mesmo com 5 cartas apenas, após o que o respondente passa com 5-7H e 

apoio ou tolerância no naipe, apoia o 2º naipe, com 3 ou 4 cartas e 5-7H (desistência) ou marca ST em 

função da força respectiva: 

3ST = 8-9H 

4ST = 12-14H (quantitativo) 

1♣ 1♠ 

2♥ 3♥ 

1♣ 1♠ 

2♥ 4♣ 

1♣ 1♠ 

2♥ 3♠ 

1♣ 1♠ 

2♥ 3♦ 

1♣ 1♠ 

2♥ 3ST 

1♣ 1♠ 

2♥ 4♥ 

1♣ 1♠ 

2♥ 2♠ 

1♣ 1♠ 

2♥ 2ST 
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6ST = 15-16H 

Lembra-se que, com 10-11H, o respondente marca directo 3ST sobre o 2º naipe do abridor. Obviamente, 

todas estas sequências garantem defesa em ♦ 

 Qualquer outra voz do abridor é forçante de partida e mostra uma mão de 20-23HL. 

o Após uma sequência 2 sobre 1 

A sequência é forçante de partida, uma vez que a força mínima do 

campo é de 26-27H. Todas as vozes abaixo do nível de partida mostram 

ambições de cheleme, a marcação directa de partida pelo respondente é, 

ao contrário, desencorajante. 

- Atitude do respondente após um bicolor em salto do abridor 

Trata-se de uma sequência mais forte que a inversa estudada anteriormente e é sempre 

forçante de partida. 

 

- Atitude do respondente após uma voz forte mas não forçante do abridor 

Uma vez que a sequência do abridor não é forçante, qualquer voz do respondente, após a 

repetição do naipe em salto, é forçante de partida 

 
Tal como na sequência anterior, qualquer nova voz do respondente é forçante de partida, 

incluindo a repetição do naipe que, ao nível 3, mostra um naipe de 6+ cartas com ambições 

de cheleme. 

- Atitude do respondente após rebide de 2ST, sem salto 

 

 

 

A repetição do naipe do respondente é sempre forçante: 

 Se naipe menor = procura a melhor partida 

 Se naipe rico = mostra ambições de cheleme 

O apoio no naipe rico do abridor, ao nível 3, mostra ambições de cheleme. 

1♦ 2♣  1♥ 2♣♦ 

2♥♠ ? 2♠  

1♦ 1♥ 

3♣ ? 

1♣ 1♥ 

3♣ ? 

1♣ 1♥ 

2ST ? 

1♥ 2♣ 

2ST ? 
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B R I D G E  C O M P E T I T I V O  

INTERVENÇÕES 

 
A: Intervenção do jogador nº2 (à esquerda do abridor): 
Os princípios a reter são: 

As intervenções são feitas com diferentes objectivos: 

Procura de um contrato, em ataque, contestando um possível contrato do campo adversário 

Procura de um contrato de sacrifício, para defender um contrato do campo adversário 

Indicar uma boa saída ao parceiro 

Perturbar o leilão adversário (efeito de barragem) 

De acordo com estes princípios, ressaltam exigências distribucionais, quer quanto ao comprimento quer 

quanto à qualidade do naipe de intervenção. Se o objectivo é indicar uma boa saída, então há que ter um 

bom naipe de 5+ cartas para intervenções ao nível 1, de 6+ cartas para intervenções em naipe pobre, ao 

nível 2. Se o objectivo é encontrar uma boa defesa, é fundamental, depois de encontrado o fit, identificar 

quantas as cartas de trunfo em linha, para conhecer o nível de segurança do campo. Finalmente, quando o 

objectivo é mais construtivo, isto é, quando se pretende marcar um contrato “ao ataque”, então há que dispor 

de mecanismos de leilão tão ou mais eficazes que os existentes para o campo do abridor. 

 
Vamos seguir o seguinte esquema : 

1) Intervenção em 1ST. 

2) Intervenção em naipe. 

3) intervenção em Dobre. 

4) Intervenção em bicolor. 

A1: Intervenção em 1ST 
De forma clássica, a intervenção mostra uma mão de 16-18HL, com defesa no naipe de abertura (se naipe 

pobre) ou 1 ½ defesa no naipe de abertura (se naipe rico). A razão para esta diferença prende-se com o 

número mínimo de cartas necessário para uma abertura em naipe. No caso da abertura em naipe rico, 

aumentam os riscos de um apuramento rápido de mais vazas de comprimento. 

  Respostas após intervenção em 1STO esquema proposto distingue entre a intervenção sobre uma 

abertura em pobre ou sobre uma abertura em rico. Assim: 

- Após abertura em naipe pobre 

Capí tulo 

V 
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Ignora-se a abertura e responde-se à intervenção como se de uma abertura em ST se tratasse, utilizando a 

voz de 2♣ como Stayman e as restantes marcações em naipe, ao nível 2, como Texas.  

- Após abertura em naipe rico 

A filosofia é a mesma só que, face à falta de espaço, todas as marcações ao nível 2 em naipe são Texas, 

incluindo a marcação de 2♣. Para tentar encontrar fit no outro naipe rico utiliza-se o Texas para o naipe rico 

do abridor. 

 

A2: Intervenção em naipe 
Um dos factores a ter em conta para este tipo de intervenção é a vulnerabilidade dos 2 campos. Os valores 

apresentados referem-se a condições iguais de vulnerabilidade. Os valores devem ser incrementados ou 

diminuídos de 1 ponto, caso a vulnerabilidade seja desfavorável ou favirável, respectivamente. 

A2.1: Intervenção ao nível 1 
Naipe de 5+ cartas e força compreendida entre os 9-18HL. No que respeita à qualidade do naipe de 

intervenção, as condições mínimas vão depender da zona de força. Para mãos sem abertura, o naipe deve 

ser bom ou a mão desbalançada. Assim, após abertura em naipe pobre: 

SUL (CASO A) SUL (CASO B) SUL (CASO C) 

♠A2 

♥R9832 

♦D86 

♣D42 

♠53 

♥AR1064 

♦D1098 

♣42 

♠52 

♥AV9843 

♦D1098 

♣5 

Passe. Mau naipe, mão de 

estrutura regular. 

1♥ mesmo vulnerável contra 

não vulnerável. 

1♥ mesmo vulnerável contra 

não vulnerável. 

Para mãos com abertura, a qualidade do naipe pode ser inferior, umavez que se encontra numa posição de 

leilão construtivo. 

SUL (CASO D) 

♠AR 

♥R9832 

♦RD86 

♣42 

1♥ apesar do mau naipe. 

A2.1.1: Respostas às intervenção em naipe, ao nível 1 

Este Sul Oeste Norte 

1♥ 1ST Passe 2♣ Texas para oiros 

   2♦ Texas para o naipe impossível, logo Stayman com 4 cartas ♠ 

   2♥ Texas para espadas 

   2♠ Texas para paus 

   2ST Natural, convite 
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Vamos analisar diferentes situações: 

1♣ 1♦♥♠ Passe ? 

Haverá que distinguir as mãos com fit das mãos não fitadas.  

 Mãos com fit 

Duas zonas de força a considerar : 

- Zona fraca, 6-11HLD 

APOIO SIMPLES 

Natural, 3-4 cartas de apoio, mão balançada ou semi-balançada. 

APOIO EM SALTO 

Barragem, 7-8H no máximo, 4 cartas de apoio e mão desbalançada. 

APOIO EM DUPLO SALTO 

Barragem, 5 cartas de apoio e mão muito desbalançada. 

- Zona forte 12+HLD 

MÃOS BICOLORES 

A mudança de naipe em salto mostra um bom naipe de 5+ cartas, com um bom fit no naipe de intervenção. 

Trata-se de uma sequência forçante. Com uma intervenção mínima, o parceiro remarca o naipe de 

intervenção ao nível mínimo. 

 

 

 

 

A vantagem desta sequência é mostrar, de uma só vez, todas as 

características da mão, permitindo uma avaliação rápida ao 

parceiro.  

 
Duas hipóteses para a mão do parceiro, em Sul: 

 

 

 

 

 

 

 

  
No caso A, os valores do paeceiro no singleton e a existência de valores em paus, num naipe curto do 

parceiro são factores pouco entusiasmantes, pelo que se deve remarcar o naipe de intervenção.  

Já no caso B a mão tem todos os factores para encaixe, devendo marcar-se o controlo em paus, o que 

conduzirá a um excelente cheleme.  

NORTE 

♠R965 

♥A 

♦ADV86 

♣1042 

Este Sul Oeste Norte 

1♥ 1♠ Passe 3♦ 

SUL (CASO A) SUL (CASO B) 

♠AD1074 

♥872 

♦7 

♣RD65 

♠AD1074 

♥8762 

♦R97 

♣5 

Este Norte Sul Oeste Este Norte Oeste Sul 

1♥ 1♠ Passe 3♦ 1♥ 1♠ Passe 3♦ 
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MÃOS NÃO BICOLORES 

- Com um fit de apenas 3 cartas 

O Cue-Bid pode mostrar uma mão fitada, com 3 cartas de apoio e 11+H, uma mão demasiado forte para 

uma simples mudança de naipe ou a impossibilidade de marcar ST por ausência de defesa no naipe de 

abertura. 

- Com um fit de 4 cartas 

Vamos utilizar o cue-bid em salto para mostrar mãos com 4 cartas de apoio e 11+H. 

 Mãos sem fit 

Atendendo à zona de força abrangida por uma intervenção em naipe o parceiro, mesmo em situação de 

misfit, deve prosseguir o leilão, a partir dos 7H, qualquer que seja a distribuição. Para tal existem várias 

marcações disponíveis: 

MUDANÇA DE NAIPE SEM SALTO 

- 1 sobre 1

 

A mudança de naipe promete 4+ cartas e 7+H. Trata-se de uma 

sequência forçante mas não auto-forçante. 

 

 

- 2 sobre 1 

 

A voz promete 6 cartas (5 com naipe sólido) e 8-12H com, no 

máximo, 2 cartas no naipe de intervenção. Tratando-se de uma 

sequência não forçante é, apesar de tudo, encorajante. 

 

MARCAÇÕES DE ST 

1ST - 8-12HL, com uma defesa no naipe de abertura 

2ST - 13-14HL, mão balançada com 1 ½ defesa no naipe de abertura 

3ST - Não tem, necessariamente, de ser uma mão balançada, podendo esconder um sólido naipe longo ou 

tolerância para o naipe de intervenção. Em qualquer dos casos com, pelo menos, 1 defesa no naipe de 

abertura. 

O CUE-BIDConforme já foi visto anteriormente, o cue-bid pode ser utilizado para mãos sem fit, com um 

unicolor forte 13+HL ou para mãos balançadas, sem defesa no naipe de abertura. 

 

 

 
 

 
EXEMPLOS 

 

Este Norte Sul Oeste 

1♣ 1♦ Passe 1♥ 

 
1♣ 1♥ Passe 1♠ 

Este Norte Sul Oeste 

1♣ 1♥ Passe 2♦ 

 
1♣ 1♠ Passe 2♦♥ 



 Bridge competitivo - Intervenções  
 

 
Refª.: s_marc01 Versão: 1.0 Adaptado por: Luís Oliveira  - 46 - 

 

 

 

A marcação de 2 é, de acordo com o esquema apresentado, uma 

sequência limitada a 12H e o anúncio do naipe em salto mostra fit 

no naipe de intervenção. Não havendo também condições para a 

marcação de ST, resta o cue-bid, a que se seguirá o anúncio do 

naipe de oiros. 

 
 

SUL (CASO A) SUL (CASO B) 

♠ARV104 

♥742 

♦D5 

♣743 

♠AV1074 

♥R107 

♦D5 

♣DV3 

Este Norte Sul Oeste Este Norte Oeste Sul 

1♥ 1♠ Passe 2♥ 1♥ 1♠ Passe 2♥ 

Passe 2♠  3♦ Passe 2ST Passe 3♦ 

No caso A, Sul deve repetir o naipe de intervenção, esperando por uma melhor definição do jogo do parceiro. 

Após a voz de 3♦, com a ♦D como um valor mais e um bom naipe de espadas, a marcação de 3♠ é 

encorajente, uma vez que 3♦ não é forçante, encontrando desta forma uma boa partida em espadas. 

No caso B, com defesa no naipe de abertura e uma intervenção não mínima, Sul deve marcar 2ST, 

permitindo jogar uma boa partida em ST 

A2.2: Intervenção ao nível 2, sem saltoEm naipe pobre, a intervenção mostra um naipe de 6+cartas 

(excepcionalmente 5 cartas de boa qualidade) e uma força entre os 12-18HL. A intervenção em 2♥, após 

abertura em 1♠, mostra 5+ cartas.  

- Após abertura em 1♠  

SUL (CASO A) SUL (CASO B) SUL (CASO C) 

♠AR 

♥R9832 

♦RD86 

♣42 

♠R3 

♥RD1064 

♦R1098 

♣42 

♠3 

♥RD10964 

♦R1098 

♣R2 

2♥. Apesar do mau naipe.  Passe. Bom naipe mão força 

insuficiente para o nível 2 

2♥. A força insuficiente é 

compensada pela 6ª carta 
 

 

A2.2.1: Respostas à intervenção em naipe, ao nível 2 

As sequências possíveis são: 

I -  

NORTE 

♠D5 

♥983 

♦ARV864 

♣A2 

Este Sul Oeste Norte 

1♥ 1♠ Passe ? 
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II -  

 
 
 

III -  

 
 
 

- Respostas a intervenções ao nível 2, em naipe menor, sem salto (casos I e II) 

 AS VOZES DE APOIO 
- Apoio simples 

7-10HLD, 3+ cartas de apoio. Nega naipe rico de 5+ cartas. 

- Apoio em salto 

Barragem, com 4+ cartas de apoio e uma mão desbalançada.  

 AS MUDANÇAS DE NAIPE 
Mostra 5+ cartas se anunciado ao mesmo nível da intervenção ou 6+ cartas com mudança de nível, com 

9+HL. É uma voz forçante por 1 volta mas não é auto-forçante. 

 AS MARCAÇÕES DE ST 
2ST – 10-11HL, 1 ½ defesa no naipe de abertura 

3ST – 12-14HL, 1 ½ defesa no naipe de abertura  
 O CUE-BID 

11+H. É uma voz utilizada quando se pretende obter mais informações do parceiro, seja a procura de um fit 

4-4 em naipe rico, seja uma defesa no naipe de abertura para se jogar ST 

- Respostas a intervenções em 2♥ (caso III) 

O principal objectivo é a partida em copas, mantendo-se todos os princípios enunciados para os dois casos 

anteriores. Apenas no que respeita ao cue-bid, a voz pode esconder um apoio forte em copas, que será 

anunciado na volta seguinte. 

A2.3: Intervenção em salto 

Se ao nível 2, a intervenção em salto mostra uma mão correspondente à abertura em 2 fraco. Trata-se assim 

de uma barragem, com 6 cartas no naipe e uma mão de 6-10H. É uma intervenção defensiva, que visa 

perturbar o leilão adversário ou encontrar um contrato de sacrifício. Para níveis mais elevados de 

intervenção, o naipe deve ter mais uma carta por cada nível acima – nível 3 = 7 cartas; nível 4 = 8 cartas. Tal 

como no caso das aberturas de barargem, estas mãos não devem ter mais de uma vaza defensiva fora do 

naipe de intervenção.  

- Após abertura em 1♥ 

Este Norte Sul Oeste 

1♦♥♠ 2♣ Passe ? 

Este Norte Sul Oeste 

1♥♠ 2♦ Passe ? 

Este Norte Sul Oeste 

1♠ 2♥ Passe ? 
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SUL (CASO A) SUL (CASO B) 

♠ARV976 

♥2 

♦10986 

♣42 

♠RV10976 

♥R4 

♦R109 

♣42 

2♠.  1♠. 2 vazas defensivas 

aconselham prudência. 
 

A2.3.1 : Respostas às intervenção em salto 

Tratando-se de mãos semelhantes às aberturas fracas, o esquema de respostas é igual ao então 

apresentado  

A3: Intervenção em dobreA intervenção em dobre faz-se nas seguintes condições : 

 A partir de 19HL, com qualquer distribuição 

 Abertura, procurando jogar um contrato num dos 3 naipes restantes. Tendencialmente curto no naipe de 

abertura. Precisando melhor, na zona dos 13-18HL, após abertura em naipe pobre, o dobre mostra, pelo 

menos, um 4-3 em ricos. Após uma abertura em naipe rico, o dobre mostra, em princípio, 4 cartas no outro 

rico (3 cartas obrigatoriamente). 

 

Após abertura em 1♦, à direita, deve passar, por não se verificar nenhuma das 

condições para a voz de Dobre, intervenção em naipe ou intervenção em 1ST  

 

 

Como nota adicional, com mãos de valor inferior a 19HL, deve dar-se prioridade à intervenção em naipe 

relativamente ao dobre de chamada.  

A3.1: Respostas ao dobre de chamada 

Neste curso, vamos analisar o esquema de respostas ao dobre de chamada, após Passe do jogador nº3 

(parceiro do abridor) 

 Marcação de naipe, sem salto 

0-7 pontos, zona fraca. Deve dar prioridade à marcação de um naipe rico de 4 cartas, em detrimento de um 

naipe menor mais comprido. Nestas situações, em que o jogador está numa situação forçante (salvo 

raríssimas excepções), pode ver-se obrigado a anunciar um naipe rico de 3 cartas, ao nível 1.  

 

Após abertura em 1♥, dobre do parceiro e passe do jogador nº 3, deve marcar 1♠. O 

facto de ter uma mão balançada e uma semi-defesa no naipe de abertura, está fora de 

questão a marcação de 1ST que, como veremos adiante, mostra uma mão com 7-10HL 
 

 Marcação de naipe, com salto 

8-10 pontos, zona intermédia. Também nestes casos se deve dar prioridade à marcação de um naipe rico de 

4 cartas, em detrimento de um pobre, mais comprido. O salto ao nível 2, em naipe rico, mostra 4 cartas e ao 

nível 3, mostra 5 cartas com uma excepção: 

♠RD6 

♥A98 

♦986 

♣AR82 

♠962 

♥D862 

♦V98 

♣982 



 Bridge competitivo - Intervenções  
 

 
Refª.: s_marc01 Versão: 1.0 Adaptado por: Luís Oliveira  - 49 - 

 

Mostra 8-10H e 4/5 cartas no naipe. 

 

O duplo salto, ao nível de partida em rico, mostra 10-11H e 5+ cartas no naipe. Com 6 cartas, o limite 

mínimo pode baixar um pouco (8-9H), para o caso de mãos desbalançadas. 

 Marcação de ST 

Todas as marcações em ST correspondem a mãos positivas, a partir dos (7) 8H 

1ST – (7) 8-10H, com defesa no naipe de abertura e sem 4 cartas num naipe rico lateral. 

2ST – 11H, mão balançada, sem ricos de 4 cartas laterais à abertura e 1 ½ no naipe do adversário. 

3ST – 12-14H, com as mesmas condições do caso anterior. 

 O CUE-BID 

Aplica-se nos casos em que não existe voz natural e com um mínimo de 11H. Nesta situação estão todas as 

mãos que não cabem nos casos anteriores, nomeadamente, as mãos com 4 cartas em naipe rico e 11+H, 

que devem transitar pelo cue-bid. Chama-se ainda a atenção para a natureza forçante e auto-forçante desta 

marcação. 

 PASSE 

Trata-se de uma hipótese rara e destina-se a mãos com 7-8H e 3 vazas no naipe de abertura 
A3.2: O rebide do jogador nº2 (o que dobrou de chamada) 

 Após uma resposta negativa do parceiro 

Passe 12-17HLD, mesmo com 4 cartas no naipe anunciado pelo parceiro 

Apoio simples 18-20HLD, 4 cartas de apoio. 

Apoio em salto 21-23HLD, 5 cartas de apoio ( o parceiro pode ter apenas 3 cartas )  

1ST 19-20HL com, no mínimo, 1 ½ defesa no naipe de abertura 

2ST 21-22HL com, no mínimo, 1 ½ defesa no naipe de abertura 

Mudança de naipe sem salto 18-21HL, 5+ cartas no naipe 

Mudança de naipe em salto 21-23HL, 6+ cartas no naipe 

Cue-Bid 21+HLD, com 4 cartas no naipe anunciado pelo parceiro 

 23+HL, mão balançada com defesas no naipe de abertura 

 19+HL para todos os casos não cobertos pelas hipóteses anteriores 
 

 Após uma resposta positiva do parceiro 
As respostas positivas são as marcações de ST, de naipe em salto ou o cue-bid. 

- Após uma marcação de naipe em salto ou uma voz em ST, as vozes de apoio ou de ST abaixo do nível de 

partida são vozes de convite a partida, as mudanças de naipe e o cue-bid são forçantes de partida 

- Após um cue-bid do parceiro, o jogador que dobrou deve anunciar o seu naipe rico de 4 cartas mais 

económico. Uma marcação em naipe menor, mostra uma mão de 18+HL, com 5+ cartas no naipe anunciado. 

A4: Intervenção em bicolor 
- Após uma abertura em naipe, ao nível 1: 

1♠ Dbl Passe 3♥ 
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Existem várias sequências convencionais que tratam deste item dos leilões competitivos. Não sendo nosso 

objectivo estabelecer uma análise comparativa entre as mais populares, vamos estudar uma delas, por nos 

parecer de fácil memorização. Trata-se da covenção conhecida por Michael Cue-Bid, numa versão 

modificada relativamente à sequência original. No entanto, antes disso, convirá referir que o tratamento de 

mãos bicolores deve obedecer a determinadas condições. Assim: 

Pontos concentrados nos dois naipes do bicolor. 

Atenção às condições de vulnerabilidade – vulnerável contra não vulnerável, máximo 6 perdentes, 

igualdade de vulnerabilidade, máximo de 7 perdentes, vulnerabilidade favorável, máximo 8 perdentes. 

A atitude do parceiro deverá ter em atenção os seguintes factores: 

1 - Fit ? Fundamental!!! Quanto maior o número de cartas de apoio, maior será o potencial ofensivo da mão. 

2 – Existência de cartas de “cobertura”. Uma carta de “cobertura” é: 

- 1 Ás em qualquer naipe 

- 1 honra em qualquer dos naipes do bicolor. 

- 1 valor de corte 

Como regra geral, o respondente deve marcar partida com 3 cartas de cobertura, regra bem mais útil do que 

a contagem de pontos, para este tipo de situação. 

O esquema de utiização da convenção é o seguinte: 

APÓS ABERTURA EM POBRE APÓS ABERTURA EM RICO 

2♦ Bicolor rico (♥♠) Cue O outro rico e ♣ 

2ST Bicolor dos 2 naipes mais 

económicos (♥♦ sobre 1♣; ♥♣ 

sobre 1♦) 

2ST Bicolor menor (♣♦) 

  3♣ O outro rico e ♦ 

No próximo curso estudaremos outro tipo de intervenções em bicolor, nomeadamente, após a abertura em 

1ST, após Abertura – Resposta dos adversários, etc...   

As mãos bicolores são extremamente poderosas mas é necessário um tratamento preciso e disciplinado, sob 

pena de a arma se virar contra o seu utilizador. 

 
 

B: Intervenção do jogador nº4 (à direita do abridor): 

Trata-se de uma intervenção em “Sandwich”, sendo mais remota a possibilidade de jogar um contrato “ao 

ataque”. Com efeito, o campo adversário mostrou já uma força mínima de 18HL (12 para a abertura e 6 

para a resposta). Assim sendo, a intervenção nesta situação necessita de uma mão forte em pontos, no 

caso das mãos de estrutura balançada ou semi-balançada ou  de uma boa distribuição, por exemplo um 

bicolor contrário aos naipes anunciados ou um unicolor com um bom naipe. 

B1: Intervenção em naipe 
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Critérios semelhantes aos enunciados para a intervenção directa sobre a abertura, no entanto um pouco 

mais exigentes, mais 2-3HL do que os mínimos exigidos nesse caso e um bom naipe, normalmente de 6+ 

cartas.  

B2: Intervenção em 1ST 
São duas as abordagens diferentes para esta situação. A mais clássica que descreve a intervenção em 1ST 

como natural, isto é, uma mão balançada de 16-18HL, com defesa nos naipes adversários. Trata-se, como 

facilmente se entenderá, de uma marcação de alto risco e de muito pouca utilidade. Em primeiro lugar 

porque sabemos ir encontrar em frente uma mão de 0-6 pontos!!! Em segundo lugar porque estaremos numa 

posição muito mais cómoda a jogar de flanco... 

Actualmente, para a grande maioria dos jogadores de competição, a intervenção em 1ST do jogador número 

4 mostra um bicolor contrário ao dos naipes anunciados pelos adversários, com uma mão muito 

desbalançada. 

B3: Intervenção em Dobre 
Trata-se, bem entendido, de um dobre de chamada para os naipes não falados, com uma abertura de 

segunda zona, isto é, não mínima (15+HL). De lembrar que, se os adversários pretenderem fechar o leilão 

em 1ST ou ao nível 2, em naipe, qualquer um dos jogadores pode reabrir o leilão, em posição de réveil, 

situação muito menos perigosa que a entrada directa do jogador nº4.  

B4: Intervenção em Cue-Bid 
 Cue-bid no naipe rico do respondente: 

Voz natural, mostrando 6+ cartas no naipe.  

 Cue-bid no naipe do abridor 

Sobre uma abertura em naipe pobre, mostra um bicolor, no mínimo, 5-5 nos dois naipes não falados. 

Sobre uma abertura em rico: 

 

B4: Intervenção em 2ST 

Bicolor contrário, jogo fraco, mão muito desbalançada. Esta acção tem uma finalidade puramente defensiva.  

 

1♣ Passe 1♥ 2♣ Bicolor ♦♠ 

 
1♠ Passe 2♣ 3♣ Bicolor forte em ♦♥ 

 2♠ Bicolor fraco em ♦♥ 
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B R I D G E  C O M P E T I T I V O  
SEQUÊNCIAS APÓS INTERVENÇÃO 

 
Com a intervenção, qualquer voz do parceiro do abridor (jogador nº3) é voluntária, pelo que deixa de ter de 

responder com mãos fracas. A voz livre do respondente mostra, por consequência, um suplemento de força 

ou especiais características de distribuição. 

A: Após intervenção em 1ST: 

 DOBRE 

Punitivo. Mão balançada 9+H 

OESTE (CASO A) OESTE (CASO B) 

♠A65 

♥V983 

♦D65 

♣D43 

♠D74 

♥R1072 

♦RV86 

♣43 

Este Norte Sul Oeste Este Norte Oeste Sul 

1♠ 1ST Dbl  1♠ 1ST 2♠  

Punitivo 

Neste caso o Dobre é muito perigoso 

em virtude do doubleton em paus. A 

linha adversária pode ter 7 ou mais 

vazas rápidas 

 MARCAÇÃO DE UM NAIPE AO NÍVEL 2 

Trata-se de uma marcação não forçante. Bom naipe, máximo 9HL. Uma boa ferramenta, após uma abertura 

em naipe pobre e uma intervenção em 1ST é utilizar a voz de 2♣ para mostrar um bicolor rico 4-4, sem força 

para um dobre punitivo. 

 VOZES DE APOIO 

Os critérios não são modificados relativamente às vozes de apoio sem intervenção, no entanto os apoios em 

salto perdem as suas características de barragem, apesar de continuarem a necessitar de 4 cartas de apoio. 

 A MARCAÇÃO DE 2ST 

Trata-se de um cue-bid!!! Voz forçante com uma distribuição não regular. 
 

Capí tulo 
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B: Após intervenção em dobre: 

 MUDANÇAS DE NAIPE 

- Ao nível 1: 

Voz forçante, 4+ cartas no naipe, 7+HL 

- Ao nível 2: 

Voz não forçante, bom naipe com 5+ cartas e um máximo de 10H- Em salto: 

Se o respondente não for mão passada, trata-se de uma voz de barragem. 

Se o respondente for mão passada, o salto indica um bom naipe de 5+cartas e um bom fit de 4 cartas no 

naipe rico de abertura 
 MARCAÇÕES DE ST 

- Em 1ST: 

Voz natural, mão balançada com 8-10HL e sem ricos de 4 cartas sobre uma abertura em naipe pobre. 

- Em 2ST: 

Voz artificial – convenção Truscott. Mostra uma mão que, sem intervenção, justificava um apoio directo em 

salto – 4 cartas de apoio 11+HLD. Trata-se de uma sequência forçante 

 VOZES DE APOIO 

Sendo os apoios construtivos descritos pela convenção Truscott, os apoios directos são marcações 

competitivas. O nível do apoio está ligado ao número de cartas de apoio, mais que à força da mão em pontos 

que, de qualquer forma, estão limitados a 9HL 

 O REDOBRE 

Mostra 10+HL e uma mão que pode ser: 

- Mão com fit de 3 cartas e 11+HLD 

- Mão com uma distribuição que permitirá dobrar punitivamente um ou mais contratos dos adversários.  

- Mão sem marcação natural, em virtude da intervenção adversária como, por exemplo, os saltos para 2ST e 

3ST ou as mudanças de naipe ao nível 2 com 11+HL. 

B1: Sequência após o redobre 
Na volta seguinte do leilão deverá ficar definida a natureza do redobre. Se, na volta seguinte, o jogador que 

redobrou passar a uma voz do adversário que dobrou de chamada, o passe é forçante para o abridor. Após 

um redobre, o dobre de qualquer um dos jogadores do campo do abridor é punitivo. 

C: Após intervenção em naipe: 

 VOZES DE APOIO 
- Ao nível 2: 

3+ cartas de apoio, 7-10HLD 

- Ao nível 3, sem salto: 

4+ cartas de apoio, 11-12HLD 
- Ao nível 4, em salto: 

4+ cartas de apoio, 13-14HLD 
- Os apoios forçados 

Após uma intervenção, os valores para apoio sofrem algumas alterações 
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- 8-10HLD 

11+HLD 
 

 AS MUDANÇAS DE NAIPE 

- Ao nível 1:Forçante por 1 volta, 6+HL, 4+ cartas no naipe 

- Ao nível 2, sem salto:Forçante e auto-forçante, 11+HL, 5+ cartas no naipe 
- Em salto: 
Não sendo mão passada, o salto do respondente em novo naipe é barragem. 

Sendo mão passada, mostra um bom naipe de 5 cartas e um fit de 4 cartas com o abridor, 11-12HLD 

 AS VOZES DE ST 

- Ao nível 1: 

8-10HL, com defesa no naipe de intervenção 

- Ao nível 2: 

11HL, com 1 ½ defesa no naipe de intervenção- Ao nível 3: 

12-14HL, com 1 ½ defesa no naipe de intervenção 
 O DOBRE COMPETITIVO 

- Após uma abertura em naipe pobre e uma intervenção ao nível 1: 

Se a intervenção foi em 1♠, o dobre mostra 7+HL e 4 cartas de copas 

Se a intervenção foi em 1♦, o dobre mostra, pelo menos, 7 cartas nos naipes ricos 

Se a intervenção foi em 1♥, o dobre mostra 4 cartas de espadas. Com 5 cartas em espadas, o respondente 

deve marcar 1♠ 
- Após uma abertura em naipe pobre e uma intervenção ao nível 2: 

Força suficiente para competir ao nível do leilão e 4+ cartas no ou nos naipes ricos não anunciados.Se a 

intervenção foi em 1♠, o dobre mostra 7+HL e 4 cartas de copas 

- Após uma abertura em naipe rico: 

O dobre mostra uma de 3 situações possíveis: 

1- 3 cartas de apoio no naipe de abertura e 11+HLD 

2- Procura de defesa para jogar ST 

3- Com uma intervenção em naipe pobre, procura de fit no naipe rico não anunciado 

 O CUE-BID 

É uma sequência forçante de partida. As condições para a sua utilização dependem do naipe de abertura 

- Após uma abertura em naipe rico: 

Mostra 4 cartas de apoio e 13+HLD. Não promete controlo no naipe de intervenção.  

 

- Após uma abertura em naipe pobre: 

Em primeiro lugar deve ser tratado como um pedido de defesa no naipe de intervenção. Permite ainda 

mostrar uma mão forte com apoio no naipe pobre de abertura. 

 
 

1♥ 2♠ 3♥ 

1♥ 3♠ 4♥ 
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O  R E S P O N D E N T E  É  M Ã O  P A S S A D A  

ALTERAÇÕES DE VOZES DO RESPONDENTE 

 
A força limitada do respondente, em função do seu passe inicial, altera a natureza forçante das mudanças 

de naipe. Desta forma, as mudanças de naipe 2 sobre 1 são encorajantes mas não forçantes, mostrando 

um bom naipe com 5+ cartas mas misfit com o abridor. 

A: Mudanças de naipe em salto 
Qualquer que seja o naipe de abertura, a mudança de naipe em salto mostra : 

- 5 boas cartas no naipe anunciado 

- 4 cartas de apoio no naipe de abertura 

- 11-12HLD 

 

 
B: As vozes de apoio em rico após passe inicial 
Uma vez que o respondente deixou de dispor da mudança de naipe para criar uma sequência forçante, 

adoptou-se uma voz convencional para tratar as mãos de apoio de 11-12HLD. Trata-se da convenção 

DRURY que utiliza a marcação de 2♣ sobre uma abertura em naipe rico como um relais forçante e que 

mostra: 

- 3 cartas de apoio e uma força de 11-12HLD ou,  

- 8-9H com 6 boas cartas de paus 

O rebide do abridor obedece ao seguinte esquema: 

Este Oeste 

Passe 1♥♠ Texas para oiros 

2♣ 2♦ 
Marcação ambígua mostrando abertura na zona fraca numa 

mão balançada 12-14, ou uma mão bicolor limitada a 17HL 

 2♥♠ Sub-abertura, 9-11HL. Voz característica da 3ª posição 

 2ST 15-17 balançados 

 Outras Mantêm o significado natural 

Capí tulo 
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Sobre 2♦ o respondente regressa ao naipe de abertura, ao nível 2 ou repete o naipe de paus para o caso de 

se tratar de uma mão com paus. 

 

 
C: Consequências da utilização do DRURY 
As vozes de apoio em salto e duplo salto mantêm o significado que tinham, sempre com 4+cartas de apoio. 

A marcação de 1ST alarga o seu limite superior (6-11H), face à possibilidade de uma abertura com valores 

abaixo do limite normal. 

A voz de 2ST passa a ser convencional, mostrando um jogo bicolor em naipes pobres, com valores próximos 

da abertura. 

 

 

 

 

A marcação de 2ST, mostrando um bicolor menor e uma 

mão com valores próximos da abertura, permitirá 

descobrir o excelente cheleme em paus. De outra forma, 

atendendo ao facto de Este ser uma mão já passada, 

mesmo o contrato de partida será difícil de alcançar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE OESTE 

♠85 

♥3 

♦AR1064 

♣RV1062 

♠AR976 

♥54 

♦87 

♣AD43 

Este Sul Oeste Norte 

Passe Passe 1♠ Passe 

2ST    
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S E Q U Ê N C I A S  D E  C H E L E M E  

ALGUMAS FERRAMENTAS 

 
Sempre que seja identificada a possibilidade de jogar um cheleme, os procedimentos de marcação serão 

diferentes para contratos de ST e para contratos trunfados. Num contrato de ST, as sequências de cheleme 

passam, normalmente, por marcações quantitativas. Num contrato trunfado, os leilões passam por 

sequências de controlos e por inquirições à qualidade do naipe de trunfo. 

A: Os chelemes em ST – as sequências quantitativas 
Em princípio, são necessários 33-34HL para realizar 12 vazas em ST e 36-37HL para realizar todas as 

vazas. Quando, definidos os limites de pontuação de uma das mãos, o parceiro encara a possibilidade de se 

atingir qualquer destes valores, desencadeia, muitas das vezes, uma sequência quantitativa. 

O abridor mostrou uma mão de 12-14HL. O respondente está em condições de conhecer, 

com uma margem de erro de 2 pontos, a força combinada do campo. As suas opções, em 

caso de ter uma mão balançada, são: 

o 6-10HL – Passe 

o 11HL – 2ST, quantitativo. Pede ao parceiro para marcar partida se estiver máximo 

o 12-18HL – 3ST 

o 19-20HL – 4ST, quantitativo. Pede ao parceiro para marcar 6ST se estiver máximo 

o 21-22HL – 6ST 

o 23-24HL – 5ST, quantitativo. Pede ao parceiro para marcar 7ST se estiver máximo ou 6ST, caso 

contrário. 

Este processo pode ser generalizado a todas as sequências de ST. Chama-se, no entanto, a atenção para a 

necessidade de se trabalharem estas sequências entre parceiros. Estas sequências quantitativas podem ser 

aplicadas em sequências em que se procurou a existência de fit ou quando este não é certo. Por exemplo, 

após um Stayman ou um Texas, as marcações de 4ST e 5ST mantêm o seu significado quantitativo. Mas é 

precisamente nestas sequências que surgem os grandes desentendimentos.  

 

 
 

 

Capí tulo 
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B: Os chelemes em trunfo 

Uma vez encontrado o fit, o cheleme é possível a partir de 33-34HLD. No entanto, a contabilização de pontos 

de distribuição, torna imperioso uma verificação de controlos, evitando chelemes em que os adversários 

podem tirar 2 ou mais vazas rápidas.  

B1: As sequência de controlo 

Em contratos trunfados existem 2 tipos de controlos: 

- Os controlos de honra: Ás ou Rei 

- Os controlos de corte: chicane ou singleton 

Os ases e as chicanes são controlos de primeira, os reis e os singletons são controlos de segunda.  

Estando encontrado o trunfo e definida a força do respondente, a marcação de 4♣ 

desencadeia uma sequência de controlos de primeira ou de segunda. O respondente deve 

anunciar o seu primeiro controlo. Se marcar 4♥ mostra controlo no naipe mas nega controlo 

em ♦. Desta forma, o jogador que conduz o leilão pode identificar a existência de um naipe não controlado, 

evitando o cheleme impossível.  

A condução do leilão pode ser feita por qualquer um dos jogadores do campo – abridor ou respondente. 

Nesta sequência é o respondente que conduz o leilão, depois do abridor ter definido a força 

da mão. 

 

Não se devem confundir estas sequências com as sequências de convite: 

A voz de 3♦ deve ser entendida como um trial-bid e não como uma voz de controlo, uma 

vez que não estamos numa sequência de cheleme, nem sequer forçante de partida. 

 

O recurso à utilização de sequências de controlo deve ser sistemático para todos os jogos em que seja 

possível um contrato de cheleme. A pergunta de ases, em 4ST, não deve ser utilizada antes de estar 

assegurado que o campo adversário não tem a possibilidade de tirar duas ou mais vazas rápidas. 

 

 

 

 

Neste caso, o abridor pretende indagar a existência de controlo em copas para 

poder tentar o cheleme. Para isso deve desencadear a sequência de controlos em 

4♦. Se o respondente marcar 4♥ o leilão deve continuar com um Blackwood em 

4ST. Se, sobre 4♦, o respondente marcar 4♠ está identificada a perda de duas 

vazas rápidas em copas, pelo que deve passar-  

 

 

 

 
 

1♠ 3♠ 

4♣ ? 

1♣ 1♠ 

3♠ 4♦ 

1♣ 1♠ 

2♠ 3♦ 

ESTE 

♠ARV32 

♥43 

♦AD4 

♣RD2 

Este Oeste 

1♠ 3♠ 

4♦  
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Oeste negou controlo em paus. A voz de 4♥ de Este é uma voz de paragem. Não 

há controlo em paus. 

 
 

 

O abridor, que manifestou o interesse em cheleme ao ter desencadeado a 

sequência de controlos, negou controlo em copas. O respondente, sem controlo 

no naipe deve passar mas, com controlo de 1ª ou de 2ª, deve prosseguir o leilão. 

 

Chama-se a atenção para o facto de, com fit em naipe pobre, o anúncio de um novo naipe ao nível 3 mostra 

defesa no naipe e é uma pesquisa de um contrato em 3ST, nada tendo a ver com as sequências de controlo. 

Outra questão importante é a diferença entre controlo e defesa. Como já vimos, controlar um determinado 

naipe significa que os adversários não têm duas vazas rápidas nesse naipe. Defender um naipe, significa 

que os adversários não conseguem apurar esse naipe. Assim, a combinação DVx é uma defesa mas não é 

um controlo. 

B2: O BLACKWOOD 

Trata-se de uma pergunta de ases. Chama-se uma vez mais a atenção para as sequências em que a voz de 

4ST é uma marcação quantitativa (situações que têm de ser discutidas com o parceiro) e para a necessidade 

de não perguntar ases antes de se saber que não existe nenhum naipe com 2 ou mais perdentes rápidas. 

As respostas ao Blackwood (4ST) são as seguintes:  

o 5♣ – 0 ou 3 ases 

o 5♦ – 1 ou 4 ases 

o 5♥ - 2 ases sem o Rei do naipe de trunfo (se houver trunfo definido) 

o 5♠ - 2 ases com o Rei do naipe de trunfo (se houver trunfo definido)  

o 5ST – 2 ases e uma chicane útil  

o 6x – 1 ás e uma chicane no naipe y (se de hierarquia inferior ao naipe de trunfo) 

o 6trunfo – 1 ás e uma chicane num naipe de hierarquia superior ao naipe de trunfo 

Após a resposta a ases, compete ao jogador que aplicou o Blackwood determinar o contrato final ou 

prosseguir o leilão.  

B2.1: A pesquisa de ReisApós a resposta de ases, a marcação de 5ST é, antes de mais, uma pesquisa de 

grande cheleme. Normalmente, o respondente deve informar o parceiro sobre o número de Reis. Nalgumas 

situações é-lhe possível marcar directamente o grande cheleme, caso a mão possua um excesso de 

potencial ainda não anunciado. 

 

 

 

As respostas à voz de 5ST são: 

Este Oeste 

1♥ 3♥ 

3♠ 4♦ 

4♥  

Este Oeste 

1♠ 3♠ 

4♣ 4♦ 

4♠  



 As sequências de cheleme 
 

 
Refª.: s_marc01 Versão: 1.0 Adaptado por: Luís Oliveira  - 60 - 

 

o 6♣ – 0 ou 3 reis 

o 6♦ – 1 ou 4 reis 

o 6♥ - 2 reis 

Se a resposta ao Blackwood foi em 5♠, 2 ases e o rei de trunfo, esta carta chave não deverá ser 

contemplada na resposta a Reis.  

 

 
C: Interrogativas em trunfoExistem diferentes formas de inquirir sobre a qualidade do naipe de trunfo. 

 A MARCAÇÃO DO NAIPE DE TRUNFO, EM SALTO, AO NÍVEL 5 

 

Interrogativa em trunfo. Pede ao parceiro para marcar o cheleme se possuir 2 das 

3 figuras principais no naipe 

 

 A MARCAÇÃO DE 5ST SEM PASSAR PELO BLACKWOOD 
Uma vez encontrado o fit, a marcação de 5ST, sem passar pelo Blackwood, pede ao parceiro para marcar o 

grande cheleme com 2 das 3 principais figuras no naipe, ou para marcar o pequeno cheleme, caso contrário. 

 A MARCAÇÃO DE 3ST APÓS FIT EM NAIPE RICO 
Em certas situações, a marcação de 3ST após um fit em rico, mostra interesse em cheleme mas um mau 

naipe de trunfo. 

Este Oeste 

1♠ 3♠ 

3ST  

 

Este Oeste 

1♠ 3♠ 

5♠  



 As reaberturas 
 

 
Refª.: s_marc01 Versão: 1.0 Adaptado por: Luís Oliveira  - 61 - 

 

 
A S  S E Q U Ê N C I A S  D E  R E A B E R T U R A  

CONCEITOS GERAIS 

 
Neste capítulo vamos abordar de forma muito geral as situações de reabertura. O assunto será tratado em 

pormenor num módulo de aperfeiçoamento mais avançado. As sequências de leilão propostas são também 

uma primeira abordagem do assunto. Mais tarde irão sofrer algumas alterações. 

A: Após abertura em naipe, ao nível 1 
Alguns princípios importantes a reter são : 

Em situação de reabertura as mãos com abertura devem ser tratadas através do dobre. Todas as vozes em 

naipe ao nível 1 ou 2, sem salto, estão limitadas a 12HL. As diferentes situações de reabertura são: 

o Reabertura em naipe ao nível 1 – 6-12HL, 5+ cartas 

o Reabertura em naipe ao nível 2, sem salto – 10-12HL, 5+ cartas 

o Reabertura em naipe em salto – 12-15HL, 5+ cartas 

o Reabertura em 1ST – 10-12HL, com defesa no naipe de abertura 

o Reabertura em dobre: 

 13+HL, com qualquer distribuição 

 7-12HL, mão de tendência tricolor 

o Reabertura em 2ST – Natural, 18-19HL 

o Reaberturas em cue-bid são mãos bicolores, Michael cue-bid, mas com 12-15HL 

A.1: Atitude após uma reabertura em naipe ao nível 1 

 1ST = 10-14HL, com defesa no naipe de abertura  

 2ST = 15-17HL, com 1 ½ defesa no naipe de abertura.  

 Apoio simples = 11-13HLD  

 Apoio em salto = 14-15HLD  

 Cue-bid = Pede para precisar a força da reabertura. Com ou sem fit.  

 Mudança de naipe = Nega fit. 4+ cartas ao nível 1, 5+ cartas ao nível 2. Marcações construtivas mas não 

forçantes.  

A.2: Atitude após uma reabertura em naipe ao nível 2 

 2ST = 14-15HL, com defesa no naipe de abertura 

 Apoio simples = 13-15HLD 

 Cue-bid = Pedido de defesa no naipe 

Capí tulo 
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 Mudança de naipe = Natural e forçante 

A.3: Atitude após uma reabertura em 1ST 

 Manter o esquema proposto para as sequências após intervenção em 1ST, no caso de passe do abridor. 

No caso do abridor remarcar após a reabertura em 1ST: 

 Em dobre:  

O redobre é SOS e pede ao parceiro para anunciar o seu primeiro naipe de 4 cartas. O passe mostra uma 

mão positiva, que quer jogar 1ST dobrado ou punir uma eventual fuga dos adversários 

 Com uma mudança de naipe: 

O dobre é punitivo, a mudança de naipe é limitada e não forçante, as marcações de ST são naturais  

 Com repetição do naipe de abertura 

O dobre é de chamada, a mudança de naipe é limitada e não forçante, as marcações de ST são naturais. 

A.4: Atitude após uma reabertura em dobre 

É fundamental não esquecer que o dobre de chamada pode ser feito com mãos tricolores fracas. Daí que 

seja necessário modificar o esquema de respostas ao dobre de chamada, analisado anteriormente.  
 Passe = Mais vulgar em situações de reabertura. O parceiro transforma o dobre em punitivo, 

manifestando jogo e 5+ cartas no naipe do abridor  

 1ST = 9-13HL, defesa no naipe de abertura.  

 2ST = 14-15HL, 1 ½ defesa no naipe de abertura.  

 3ST = 16-19HL, 1 ½ defesa no naipe de abertura.  

 Naipe ao nível mínimo = Natural, 4+ cartas, até 12HL  

 Naipe em salto = Ao nível 2 em naipe rico, promete 4 cartas e 13-15HL.  

 Cue-bid = 13+H, qualquer distribuição não contemplada nas situações anteriores.  

A.5: Atitude após uma reabertura em 2ST 

 Manter o esquema de sequências proposto para as respostas à intervenção directa em 1ST, com as 

devidas correcções de força. 

 

 
B: Reabertura após abertura em 1ST 

Mais um assunto que tem de ser trabalhado com o parceiro. Para muitos jogadores, o método de marcação 

utilizado nesta situação é o mesmo do utilizado para a intervenção directa.  

Deixando ao critério de cada parceria o tipo de intervenção a utilizar, vamos sugerir o seguinte: 

 Dobre = Mão balançada com 10+HL. Caso contrário o dobre mostra sempre um jogo forte.  

 2♣ = Unicolor fraco indeterminado. O naipe será conhecido após o relais do parceiro em 2♦.  

 2♦ = Bicolor de naipes ricos. Após 2♦, o parceiro marcará 2♥ com preferência por copas ou sem 

preferência especial, 2♠ com preferência por espadas, 2ST como relais forçante, mostrando uma mão com 

12+HL e um naipe rico ao nível 3, mostrando 4 cartas de apoio e uma mão positiva. 

 2♥♠ = 5+ cartas no naipe, normalmente com um naipe pobre lateral de 4 cartas.  

 2ST = Bicolor de naipes pobres  
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B: Reabertura após abertura em 2 fraco 
 Mudança de naipe ao nível 2 = Natural, 10+HL  

 Mudança de naipe ao nível 3 = Natural, 6+ cartas, voz construtiva mas não forçante.  

 2ST = 13-16HL, defesa no naipe de abertura. Após a intervenção em 2ST, as sequências seguem em 

Texas. O Texas para o naipe de abertura equivale a um Stayman, pesquisando um fit 4-4 no outro naipe rico. 

 Dobre = 12+HL, curto no naipe de abertura e com 4+ cartas no outro naipe rico.  

 4ST = Bicolor menor, 12+HL  

 4♣ = Bicolor com paus e o outro rico, 12+HL  

 4♦ = Bicolor com oiros e outro rico, 12+HL  

 Cue-bid = Qualquer distribuição, abertura forte  
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S E Q U Ê N C I A S  F O R Ç A N T E S  E  N Ã O  F O R Ç A N T E S  

ALGUNS PRINCÍPIOS 

 
Caso 1 
Após uma abertura ao nível 1, uma resposta ao nível 1 e uma repetição sem salto do naipe de abertura, o 

apoio ao nível 3 mostra uma mão de convite, com 11-12HLD. É uma sequência não forçante. 

Este Oeste  Este Oeste  Este Oeste 

1♣ 1♦♥♠ 1♦ 1♥♠ 1♥ 1♠ 

2♣ 3♣ 2♦ 3♦ 2♥ 3♥ 

 

 
Caso 2 
Após uma abertura em 1, uma resposta em 1 e o rebide de 2 , o apoio do naipe de abertura em salto, ao 

nível 3, mostra uma mão de 11-12HLD, com 3 cartas de apoio e é uma sequência não forçante.  

Este Oeste  Este Oeste 

1♥ 1♠ 1♥ 1♠ 

2♣ 3♥ 2♦ 3♥ 

 

 
Caso 3 
Após uma abertura em naipe rico, uma resposta ao nível 2 e uma repetição do naipe de abertura sem salto, 

o apoio do naipe, ao nível 3, mostra uma mão de apoio com 11-12HLD e é não forçante. 

Este Oeste  Este Oeste 

1♥ 2♣♦ 1♠ 2♣♦♥ 

2♥ 3♥ 2♠ 3♠ 

Capí tulo 
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NOTA: Para muitos jogadores de competição as sequências apresentadas nestes 5 casos são vozes 

forçantes. Convirá, no entanto, referir que, para o esquema de vozes de apoio propostos neste manual, as 

sequências forçantes terão de passar, em primeiro lugar, pelo 4º naipe.  

 

 
Caso 4 
Após uma abertura em naipe rico, uma resposta ao nível 2 e uma mudança de naipe sem salto do abridor, o 

apoio no 2º naipe é forçante e mostra ambições de cheleme.  

Este Oeste  Este Oeste  Este Oeste 

1♥ 2♣ 1♠ 2♣ 1♠ 2♦ 

2♦ 3♦ 2♦♥ 3♦♥ 2♥ 3♥ 

 

 
Caso 5 
Após uma abertura em naipe rico, uma resposta ao nível 2 e uma mudança de naipe ao mesmo nível, o 

apoio em salto do naipe rico de abertura é forçante e mostra ambições de cheleme, com 3 cartas de apoio 

com uma figura grande ou 4 cartas de apoio. 

Este Oeste  Este Oeste  Este Oeste 

1♥ 2♣ 1♠ 2♣ 1♠ 2♣♦ 

2♦ 3♥ 2♦ 3♠ 2♥ 3♠ 

NOTA: Com 3 cartas de apoio sem figura e ambições de cheleme, é necessário passar pelo 4º naipe 

forçante, antes de manifestar o apoio no naipe de abertura

 

 

 

A marcação de 3 mostra uma mão com ambições de cheleme e 3 cartas de apoio, sem 

figura grande 
 

 

 
2ª VOZ DO RESPONDENTE: FORÇANTE OU NÃO FORÇANTE 

Um dos principais problemas no bridge é o de distinguir as sequências forçantes das não forçantes nesta 

fase do leilão, provavelmente, por ser uma zona menos trabalhada pelas parcerias 
 

I.- Após apoio do abridor ao naipe do respondente 

Este Oeste 

1♥ 2♣ 

2♦ 2♠ 

2ST 3♥ 
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- Quando o naipe apoiado é rico: 

o Naipe rico anunciado ao nível 1 
Apenas o apoio ao nível 3 do naipe do abridor é forçante de partida. As marcações de 2ST ou a mudança de 

naipe, ao nível 3 são vozes de ensaio.  

o O abridor apoia ao nível 3  

 Todas as marcações são forçantes, incluindo o fit no naipe de abertura.  

 A marcação de um novo naipe, ao nível 4 é uma voz de controlo, com ambições de cheleme  

o Naipe rico anunciado ao nível 2 
Apenas um caso posível 1♠-2♥.  

O apoio do abridor ao nível 3 é forçante de partida e mostra ambições de cheleme. A marcação directa de 

partida mostra uma abertura de zona 2 (15-17HLD). Com mãos de 12-14HLD o abridor deve repetir o seu 

naipe de abertura, para manifestar o fit na volta seguinte. 

- Quando o naipe apoiado é pobre: 

o Naipe anunciado ao nível 1 
Apenas um caso possível 1♣-1♦ 
 Apoio ao nível 2 (13-16HLD). 

- Remarcar o naipe, ao nível 3, pelo respondente é uma voz de barragem. A marcação de um naipe rico 

mostra valores no naipe e manifesta interesse em jogar em ST. A marcação de 2ST é natural e não forçante. 

 Apoio ao nível 3 (17-19HLD). 

Um novo naipe mostra valores, para uma possível partida em ST ou um controlo para uma tentativa de 

cheleme. 

o Naipe anunciado ao nível 2, sem salto 

Este Oeste  Este Oeste 

1♥ 2♣ 1♦ 2♣ 

3♣ 3♥ 3♣ 3♦ 

100% forçante 100% forçante 

O que fazer então com os bicolores menores, 11-12HLD ? A solução é utilizar a sequêcia 1♦-3♣.  

II.- O rebide do abridor é fraco ou ambíguo 

o Rebide em 1ST, bicolor económico ou repetição do naipe de abertura sem salto  

 Bicolor económico = 12-19 HL  

 Repetição do naipe de abertura = 13-17HL  

 1ST = 12-14HL  

 2ST sem salto = 15-17HL, excepto após 1♦-2♣ em que 2ST corresponde a uma mão balançada 12-

14HL 

II.1- As vozes constantes 

 Todas as marcações de ST são não forçantes 

 A repetição do naipe do respondente, qualquer que seja o nível é não forçante 

 O apoio em salto do naipe pobre de abertura é forçante 
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 A mudança de naipe em salto ou em bicolor caro é forçante 

 O anúncio do 4º naipe em salto mostra uma mão bicolor  e é forçante 

Este Oeste  Este Oeste 

1♣ 1♥ 1♣ 1♠ 

1♠ 3♦ 2♣ 3♥ 

Relativamente à última sequência, se a segunda voz do respondente tivesse sido 2♥ em vez de 3♥, a 

sequência seria igualmente forçante, mostrando um bicolor 5-4 em rico. 

II.2- As vozes que variam em função do rebide 

o Marcação do 3º naipe  

Após um rebide em 1ST: 

o O bicolor económico é fraco = 5-10HL, não forçante.  

 

 

 

Bicolor económico, não forçante, com 5+ oiros e apenas 4 espadas 

 

 
Bicolor económico, não forçante, com 5 espadas e 4+ oiros. 
 

o O bicolor caro ou em salto mostra 12+HL e é forçante de partida.  

O abridor repete o naipe pobre de abertura:  

O princípio base é o de não procurar melhorar contratos parciais, logo o respondente deve passar desde que 

a partida não seja possível. Esta regra implica que o respondente tenha de falar novamente desde que 

possua 9+HL. Assim, qualquer nova naipe é forçante e o naipe imediatamente a seguir ao naipe anunciado 

no rebide do abridor é o 3º naipe forçante. 

Este Oeste  Este Oeste  Este Oeste 

1♣ 1♥ 1♣ 1♠ 1♦ 1♠ 

2♣ 2♦ 2♣ 2♦ 2♦ 2♥ 

O 3º naipe forçante é uma voz artificial. Na resposta, o abridor deve dar prioridade ao anúncio de um fit de 3 

cartas no primeiro naipe do respondente. 

 

Este Oeste 

1♥ 1♠ 

1ST 2♦ 

Este Oeste 

1♣ 1♠ 

1ST 2♦ 
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Está concluído o 1º nível de aperfeiçoamento. Este curso tinha por objectivo prioritário consolidar um sistema 

base de marcação. Nesta altura deve sentir-se à vontade na escolha da abertura, resposta e rebide do 

abridor. A segunda voz do respondente, se bem que seja também abordada no manual, será tratada com 

mais pormenor no segmento seguinte, bem como as reaberturas e os leilões competitivos. 

 

Ao longo do curso foi tendo oportunidade também de ter algum contacto com a competição, nomeadamente, 

através dos mini-torneios que foi jogando nas aulas. É chegado o momento de fazer as primeiras incursões 

em torneios “a sério”. No entanto, poucos são os jogadores com sensibilidade para emparceirarem com 

jogadores iniciados, pelo que deve limitar a sua escolha de parceiros aos seus companheiros de curso, aos 

monitores ou a jogadores por eles indicados. 

 

Bom bridge 

 

Luís Oliveira 
 


